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Egil Bakke:
Energiens rolle i samfunnsutviklingen
I Regjeringens melding om naturressurser og økonomisk utvikling (Sl.
meld. nr. 50, 1074/75) heier det ut
«Jordens ressurser teoretisk sett (er)
p^get store. Det er ikke begrensede
forekomster av naturressurser som er
årsaken til fattigdommen i \erden, og
det er ikke mangel på puiduksjonsmuligheter for mat i venU-nsmålestokk
som er årsaken til at nær 500 millioner mennesker lider av alvorlig underernæring og feilernæring. Naturgrunnlaget gir mulighet for at en betydelig
okt verdensbefolkning kan leve på et
tilfredsstillende maieiielt nivå. Når det
allikevel Kunes fattigdom og nød. sfcyldes det den politiske, sosiale og økonomiske organisering i de enkelte land
og av verdenssamfunnu. Dette medforer at produksjonsmulighetene ikke
blir fullt utnyttet, og at produksjonsresultatet ikke blir rettferdig fordelt.»
Dette er etter min vurdering en langt
klokerc og mer avbaiansert forklaring
på en rekke av våre problemer enn
den som er gitt i Norduhl Griegs dikt:
«Edelt er mennesket, jorden er rik.
finnes her sull og nød, skyldes det
svik». Det er antakclig den siste forklarings sjarmerende enkelhet som
gjør den så tillokkende for mange.
I ressursutredningen (NOU 197475)
heter det: «Inntil for et par hundre år
siden var det liten forskjell på de kår
som massene levde under i ulike deler
av verden. Fattigdom, sykdom og en
gjennomsnittlig levealder på ikke mye
over 30 år ble sett på som en naturlig
tilstand.
Den industrielle revolusjon endret bildet. I de land hvor industrialiscringen
fikk feste, steg inntektsnivået gradvis.
Det har vært anslått at forholdet mellom inntektsnivået i industrilandene og
resten av verden omkring 1850 kanskje kunne dreie seg om 2 : 1. Senere
har gapet vært økende. Forholdstall på

10 : 1 omkring ll>50 Dg opptil 15 : 1 i
dag har MITI nov ni.»

Del disse sitaiene fru Regjeringens
melding og fru ressursulrediiingen gir
uttrykk for er at den levestandard \i
i dag har er et resultat av \år evne lil
a bryte ut av de begrensninger som
var egen fvsiske arbeidskraft representerer. Det er gjennom industrialisering
og det ut vi systematisk har nvttel
energi til produksjonsprosessen som
har skapt lorutsetningene for vår nå\ærende materielle levestandard.
Undersøkelser kan tyde på at sammenhengen mellom bruttonasjonalproduktet os energiforbruket ikke er helt
eksakt. Land som etter foreligg°nde
oppgåver ligger på noenlunde samme
inntektsnivå, kan ha tilsynelatende heiv delige forskjellig energiforbruk. Her
må vi imidlertid være forsiktig med å
trekke forhastede konklusjoner. For
det første vil det være måleproblemer
både med hensyn til nivået av bruttonasjonalproduktet og ikke minst med
hensyn til det direkte energiforbruk.
Men det virkelige problem ligger selvsagt i å anslå hvilket energiforbruk
som landets forbruk av varer og ijenester til syvende og sist forutsetter. I
en global sammenheng er det lite interessant om et rikt land av flere årsaker har en lite energiintensiv produksjonsstruktur, hvis det til gjengjeld
importerer alt det trenger av energiintensive varer og tjenester. Hvor aluminiumsproduksjonen skjer kan være
tilfeldig. Det er etterspørselen etter
aluminium som forutsetter energiforbruket.
Ut fra dette tror jeg det er riktig grovt
sett å si at det er en klar sammenheng
mellom energiforbruk og velstandsutvikling. Dette fremgår av figur 1, som
viser energiforbruket pr. innbygger i
en del land. Det fremgår at de rike
land systematisk ligger høyere i så

måte enn de mindre rike og de fattige
lund.
I de lund der energiforbruket er lavt,
utgjor mat, for oj; gjødsel en betydelig
del av energiforbruket. Den vekst i
energiforbruket som har funnet sted i
de industrialiserte land, har forutsutt
anvendelse av fossilt brensel og vannkraft. Delte fremgår av figur 2.
De figurer jeg har anvendt gir nok et
visst inntrykk av hva energiens rolle
i samfunnsulviklingen har vært, men
jeg tror at det ligger utenfor vår rekkevidde å fatte det hell ut. På de mest
uventede områder av samfunnslivet vil
det vise seg at energianvendelse er en
forutsetning for den kultur og den livsstil vi har utviklet Energianvendelse
har ikke bare redusert slitet og monotonien, fjernet suiten og utryggheten.
men har dessuten åpnet nye positive
mulieheter for å leve et rikt menneskelig liv.
Mange argumenterer med at den materielle levestandard vi har oppnådd,
den livsstil vi har utviklet, ikke skaper
trivsel. Vi har hastet lykken forbi, kan
det hele. Fra de eldste tider har vi
cksempler på at en rekke mennesker, i
stor grad diktere og medlemmer av
den intellektuelle elite, har hevdet det
syn at vi har forlatt en gullalder. De
gode tider ligger bak oss, og vi må derfor reorientere oss 180 grader. Jeg kan
personlig på ingen måte dele denne
oppfatning, men innrømmer villig at
dette er et skjønnsspørsmål. Jeg føler
meg imidlertid temmelig trygg på at
folk flest, når det kommer til stykke,
ikke vil være villig til å avstå fra det
som er vunnet. At vi noen og hver i
svake øyeblikk faller for fristelsen til å
ønske oss alt dette og himmelen også,
er en annen sak. Mange mennesker
lider oin søndagen av en nostalgisk
drøm om å vende tilbake til det enkle
rustikke liv, forutsatt at man om hver-
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Energiforbruk og brutto nasjonalprodukt
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dagen fort-iUll har industrisamfunnets
materielle goder.
Del jeg na har sagt ma pa ingen mate
las som uttrvkk for at jcg car inn for
dun storst niuhge okonomiske vekst.
Jeg har provd a hulde fast ved noe
som enkelte liker a fortrenge, at den
okonomiske vekst vi hittil har hau.
har vært sterkt onsket. Del okle
energiforbruk har v a;ri en forutsetning
for il realisere vare mal om a skape
bed re kår for alle.

Også i liden f remover iror jeg at folk,
av flerc grunner. vil kre ve fonsatt
økonomisk vekst, os dette vil lede til
en videre okning i energiforbruket.
Men tilveksttempoet vil etter Inert gå
markert ned. Figur 3 viser hvordan
energiforbruket i USA pr. innbygger
har utviklet seg fra 1850 til i dag. Det
fremgår av figuren at vekstraten var
spesiell stor i 1460-årene og hittil i
1970-årene. Nå var energiforbruket i
USA usedvanlig hovi aUerede tidlig i
forrige århundre. av forskjellige årsaker. Langtidsvekstraien i energiforbruket kan derfor være noe hovere
for andre industrialisere land. enn det
denne figuren indikerer.
Det er gjort flere forsOk på å anslå det
fremtidige energiforbruket i USA. I
figur 4 er gjengir, ett av disse anslag
som er basert på en forholdsvis detaljert vurdering av hvordan de enkelte
sider av energietterspørselen vil utvikle
seg. Etter dette anslag vil veksten i
energiforbruket ligge på et hpyt nivå
fortsatt en del år, men flate ut mot
slutten av dette hundreåret. Energiforbruket pr. innbygger vil da ligge om
lag 50 prosent over dagens nivå.
Temaet for denne konferansen er bl. a.
formulert slik: Hvorfor bør veksten i
energiforbruket dempes? Jeg går ut
fra at dette spørsmål vil bli nærmere
besvart ved de innlegg som følger etter

hvert. Etter å ha studert Ressursulvalgets utredning er jeg seiv noe i tvil
om hvor påtrengcnde nodvendig det er
med en slik dempning. Men uansett
om veksttakten i energiforbruket bor
dempes eller ikke, toler jeg meg trygg
på at den vil bli dempet. Denne konklusjon er begrunnet i folgende resonnement:

Figur 3

Energiforbruk i USA pr. innbyggar
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Seiv om det er faktorer som vii øke
vår avhengighet av energi, bl. a. behovet for å utvinne metaller fra fattigere
råstoffer, så synes det riktig å anta at
den etterspørselsokning som vil finne
sted i de rike land i stadig større utstrekning vil rette seg mot tjenester og
i mindre grad mot varer. Seiv om tjenestene også generelt sett forutsetter
betydelig energiforbruk, så vil en stadig større del av hver krone som nyttes
i etterspørselen gå med til å betale for
arbeidsinnsats. Seiv om det produksjonstekniske kryssboløp er komplisert, må en allikevel kunne føle seg
temmelig trygg på at energiforbruket
bak de varer og tjenester som en
videre økonomisk vekst vil rette seg
mot, vil være klart lavere enn for de
produkter som etterspørselen hittil i
stor grad har konsentrert seg om.
Det er også mange forhold som tyder
på at en del av den tradisjonelle etterspørsel etter hvert vil bli dekket ved
en ny produksjonsteknologi som vil
erstatte tidligere energiintensiv vareinnsats.
I tillegg til at etterspørselsstrukturen
vil forandre seg, må en også vente at
den økonomiske vekstrate etter hvert
vil gå ned, i hovedsak fordi grensenytten ved fortsatt vekst gradvis vil bli
lavere. De kostnader som veksten krever, bruk av tid, omstillinger, flyttinger, støv, utslipp m. v., vil derimot
stadig veie tyngre etter hvert som vår
velstand øker.
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Figur 4

Energiforbruk i USA pr. innbygger
Mill. BTU
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Hvorvidt energietterspørselen vil utvikle seg novaklig slik figur 4 antyder,
vil ingen kunne si noe sikkert om, men
det man kan si er at det vil være mcningslosi å anslå det fiemtidige energiforbruk på basis av en eksponentiell
trendforlengning av utviklingen i
1960-årene.
Det jeg har sagt gjelder utviklingen i
de industrialiserte land. For de underutviklede land er anukelig økt vekst i
energiforbruket nodvendig dersom de
skal lykkes i å rive seg ut av fattigdommens kldr. Men om det er slik,
at man i Norge av flcre grunner ikke
bare vil avfinne seg med den reduksjon av veksten i energiforbruket som
en kan vente, men gjore eti eller annet
for å redusere veksten ylterligere, så
er det visse forhold som må iakttas.
Det er vår generelle ettersporsel etter
varer og tjenester som til syvende og
sist vi! bestemme energibehovet. Man
må stille spørsmål både ved verdien

og hensiklsmessighelen av isolerte deklaratoriske vedtak angaende energiforbruket. Del er selvsagi mulig a begrense tilgangen av energi, seiv om
eltersporselon oker og dermed skape
en knapphetssituasjon med rasjonering. Men dette er ingen rasjonell mate
å lose styringsproblemene på. Man bor
insistere på at vare erklærte onsker
eller mål angaende energiforbruket må
være konsistente med våre mal om a
bruke varer og tjenester for ovrig. Dei
nylter lite å fastsette et eksplisitt rnal
for energiforbruksulviklingen. dersom
man ikke er villig til å tilpasse sine
(ivrige beslutninger om ressursbruk til
dette.
Et generelt okonomisk resonnement
står igjen å ne v ne: Med den samlede
ettersporselsoking vi til enhver tid vil
tillate oss i tiden fremover. så er det
av stor viktifhei a sprge for at prisene
på varene og tjenestene fastsettes slik
at de avdekker de reelle samfunnsmes-

sige kostnader som er forbundet med
a produsere dem llvis prisene er for
lave. vil del oppstå nverforhruk. Det
er klart al de energipriser som gjaldt
frem til benwineisen av ]'.)7(l-aiene.
stimulerte til et energiforbruk som kan
betegnes som slosing i forhold ul den
bruk som dagens priser tilsier. Nar del
gjelder spesiell elektrisitetsforbruket i
Norge er det klart at del i beivdelig
grad er pavirket av at de faktiske priser til dels ligger langt under langtidsgrensekostnadene ved produksjon. Vi
har antakelig ei betydelig overforbruk
fordi vi på en måle subsidierer bruken
av elektrisitet. Det er sikkert mulig å
intensivere arbeidet med å fremnringe
en teknologi som forer lil mindre elektrisitetsforbruk seiv med dagens priser,
men det fundamentale siv ringsmidde!
må være å endre prisene med sikte på
å gjore det fornuftig for brukerne å
anvende mindre energi enn de nå gjor.

Ragnhild Sundby:
Sparetiltak - hva vil de føre til?
I energidebatten de senere år har en
vært mer opptan av hvurdun en skal
dekke den forven lede okning i energiforbruk, enn å se på hvor siore mengder energi det er realistisk å regne med
vi vil ha adgang til i årene framover.
Det er en kjem sak at energiforbruket
her i landet pr. person er et av de
hov este i vorden. Det skyldcs bl. a. vår
krafikrevendo industri som tar ca.
45 ' r av totalforbruket jv \år elektrisitet i dag, men vi må vel også innromme al vi på andre områder er ganske flinke energiforbrukere. Nå skal
det med en gang sies at den velstandsøkning vi har hatt i Norge etter siste
krig utvilsomt har forbindelse med tilgang på energi, men om en utviklingstendens har vært den riktige gjennom
en årrekke behøver en slik utvikling
ikke å være den riktige i årene framover. Det er den velkjente gyldne middelvei som også her kommer til anvendelse. Vi vet at ressursenc er begrensete, seiv om ingen kan angi hvor
store mengder som er igjen. Dette reiser spørsmålet om alternative energikiider, noe jeg ikke skal komme inn
på her, men de negative miljøpåvirkninger vår virksomhet i dag forer til,
setter også et stort spørsmålstegn ved
veksten i energiforbruket. Dette siste
vil bli behandlet av andre her i dag.
Det er imidlertid et tredje moment jeg
har lyst til å trekke fram, og det er om
vi har muligheter for å spare energi,
med andre ord, økonomisere med den
energi vi har til rådighet.
Vi må vel være enige om at energiforbruket i vårt land i stor grud har blitt
registrert mer enn det har vært styrt.
Det har også blitt meg fortalt at enkelte steder i landet finnes det minimumsgrenser for hva man kan få abonnert på av strøm, det antydes 3000
watt som minimum. Vi bør derfor
sette søkelyset på behovet for energi,
ikke minst på bakgrunn av at forbruket i 1974 var la ere enn foregående

år. For torste gang på lenge var vt!-sten i det totale energiforbruk i ll)74
negativ.
Dette er det verdt a merke seg.
Ikke minst på grunn av prisene spiller
det liten rolle for oss hvor mye strøm
vi bruker, og vi har på dette område
som på så mange andre, kommet inn
i en sløsesituasjon som vi nå må forsøke å forandre. Denne okonomiseringen synes jeg har kommet altfor lite
fram i debatten, og jeg har lyst til å ta
den opp her. Jeg vil med en gang presisere at det ikke er snakk om å gå
tilbake til steinalderen. Vi ser i dag
hvordan de som er interessert i utbygging, med en gang det er snakk om
demping i vekst trekker fram rasjoneringsspokelset, og det er vel ikke noe
argument som virker sterkere enn
dette på forbrukerne. Jeg håper derfor
vi kan få en saklig og nøktern debatt
hvor også disse muligheter blir tatt
med.
La oss forst se på hvor vi kan spare
energi. Dette er selvsagt innen mange
områder. Jeg føler meg ikke kompeteni til å gå i detalj her, men jeg vil
få summere opp det som har vært
fremme tidligere i forskjellige sammenheng.
Tar vi for oss distribusjonsanleggene,
vil en ifølge Bjørn Lyehe måtte regne
med at 10—15 c/c av energien tapes
p.g.a. for svakt fordelingsnett. Tåpene
iegnes å kunne reduseres til 6—7 'J'c,
det vil pr. år bety 3 milliarder kWh.
Dette burde det være verdt å ta med.
Tar vi for oss boligfronten, vil vi ha
flere muligheter for sparing. De større
forbrukere som industri, kontor-forretninger og undervisningsbygg er de vi
må forvente kan spare mest, men mange bekker små gjør en stor å. Tar vi
hele boiigmassen, er det klart at sparing her virkelig kan monne. Varmetapet fra boliger skyldes delvis tap

p.g.a. varmegjennomgang i vinduer,
vegger og tak, delvis tap p.p a. ventilasjon, det nevnes 29 ' / besp;.relse på
dette område. Byggekostnadene vil vel
bli noe større gjennom okt isolasjon,
men dette er tross alt en engangskostnad. Varmetapet p.g.a. ventilasjon er
heiraktelig. Den brukte luften kjores
ut over taket med en temperatur på
20—25 C, mens kald luft som trekkes inn må vannes opp. Her kan det
være fristende for meg som biolog å
trekke fram hvordan fugl har ordnet
seg for å spare energi. Det vil for
denne dyregruppe i en del tilfeller
va:re upraktisk å være varm på bena.
Sitter fugl f. eks. på is, ville varmetapet bli stort, og isen ville også
smelte. Vi finner da også at varmen
som føres med blodet ut mot føttene
blir tatt opp av blodet som er på veg
fra føttene til kroppen, venene ligger
omkring arteriene, vi har et slags motslrømsprinsipp, og gjennom dette systemet kan varmetapet nedsettes. Vi
kan jo i våre boliger gjøre d<n samme,
vi kan bruke de såkalte varmegjenvinnere. som tar vare på varmen før
luften fcrlater rommet, og det oppgis
at disse gjenvinnere har en virkningsgrad på 50—80 %. Det er altså meget
store besparelser som er mulig gjennom slike tiltak. Settes i tillegg romtemperaturen i våre oppholdsrom ned
et par grader, vil vi kunne spare ytterligere. For siste tiltak regnes 1 milliard kWh pr. grad innetemperatur på
landsbasis.
Nevnes bør også varmepumpene. De
har fått en heller kjølig mottakelse fra
visse hold, men at også dette kan være
et effektivt sparetiltak viser bl. a. at
varmepumpene er på full frammarsj i
Danmark. Det oppgis at en med
1 kWh innsats vil kunne få 2,5 kWh
varmeeffekt.
I boken «Energi — miljø og samfunn»
blir det hevdet at dersom all elektrisk

oppvarming i Norge i dag skjedde
med varmepumper med en varmefaktor på 2,5, ville man årlig spare kraft
som svarer til den planlagte Jotunheimutbyggingen. altså 5 TWh.
Ncvnes bor vel også at det varme avfallsvann f ra store enheter som sykehus, hotelier, svommehaller o. a. er en
potensiell varmekilde som bor kunne
utnyttcs.
Dette var husseklnren, privat eller offentlig, men vi kan vel ikke snakke om
sparetiltak uten også å nevne gatebelysning, og den elektrisitet som går ti!
lysreklamen. Ikke misforstå meg, det
er ikke her snakk om å kuth' ut galebelysningen, men kanskje k:in den begrenses noe. både i videre utbygging,
og den tid belysningen blir benyttet.
Reklamen er det grunn til å sette et
større spørsmålstegn ved. Jeg kan ikke
ikke gi dere tall her, men at det også
her ligger muligheter til store innsparinger synes klart. Når det gjelder
den næringsmessige bruk av energi, er
det sikkert vanskelig å spare. Men på
en sektor er det mye å hente, nemlig
transportsektoren. Biltallet har gått
sterkt opp de siste årene, og privatbilismen har blitt nesten like vanlig og
utbredt i Norge som i alle andre land.
Like klart er det at vegbyggingen her
i landet har vært sterkt influert av deu
sterke økning vi har hatt i bl. a. privatbilismen. Likcdan har godstransporten gått mtr og tner over fra jernbane til bil. Ser vi på energiforbruket
ved de forskjellige transportmåter oppgis det at frakttransport er 5—6 ganger høyere på veier enn på jernbane.
Forurensningene er selvsagt også en
faktor vi bør ta hensyn til her. Energifcrbruket som skal til for å produsere den sennnten op, det stålet som
går med til bygging av en motorvei er
3—4 ganger større enn Jet som kreves
for å bygge en jernbane, samtidig som
en veitracé legger beslag på 4 ganger

så une jord som en jemban^trace. Det
vi derfor fra et eticrgimessig synspunkt
bor komme over til er kollektivtransport, og jernbane fremfor veu. Men
skal dette kunne skje, må jernbanen
ulvikles lil et attraktivt alternativ bade
til bil og fly. Dette siste blir seiv sant da
på korte strekningen Fly er en bade
effektiv og behagelig måte å reise på,
og over lange avstander er det neppe
noe som kan konkurrere. Men vi skul
huske al fly er det mest ressurskrevende befordringsmidde) vi har.
Sett fra el energisynspunkt kan en
stille sporsmål om vi er nodt lil a begrense den sterke reiseaktivitet som vi
har i dag. Kanskje kontakten kunne
holdes opp ved andre midler, f. eks.
lelefunmoter? Uienkelig er det vel ikke
at vi kunne vare like effektive om vi
kuttet ned på denne aktiviteten noe.
Kommer vi sa over til spørsmålet om
hva disse sparetiltakene vil fore til.
kan de dels ha virkninger på den
videre utbyggingen av energiproduksjonen, dels ha følger for vår egen livsførsel. Ser vi på den forste virkningen.
vil den slik jeg vurderer det, ha positiv virkning for våre omgivelser. Det
vil bli mulig for oss, bl. a. gjennom
disse sparetiltakene, å minske behovet
for kraft, slik at vi kan bevare verdifulle naturområder for neste generasjoner. Det vil heller ikke etter NNV's
beregninger bli nødvendig med bygging av atomkraftverk, og vi vil spare
landet for en rekke miljøulemper. Når
det gjelder virkningen på oss seiv,
hvilke følger slike sparetiltak vil ha på
vår livsførsel, avhenger det selvsagt
av hvor langt vi skal og må gå. Det det
er snakk om i alle fal! i denne omgang
er ikke å gå ned i energimengde, men
å økonomisere med den kraften vi har.
NNV har lagt opp til en redusert vekst
fram til 1990. Dette må selvsagt sees
i sammenheng med befolkningsøkningen i Norge, men under forutsetning

;iv al denne ikke vil vokse noe særlig.
burde ikke den reduserte veksi i LIIL-Igiforsyningdi skap,; prob'emer. Tenker
vi tilbake pa oljekrisen, ble vi pa dei
tidspunkt sail tilbake lil dit energinivå
vi var 2 ar tidligere. Ser vi på reaksjonen den gang kan dei virke ska-mmende at vi sa fort venner oss til el
siorre forbruk, så seh om de skisserte
sparetiltak ikke i seg seiv burde hv pa
problemer. må vi legge band på o-.s
selv. Den reduserte vek>t med lak i
1990 vil selvsagt måtte fore til forandnnger i vårt samfunn, f. eks. for industriproduksjonen. Dette er forandringer vi må were villige til å gjennomdiskutere. men som vi vil få tid ul å
innstille oss på. Vi hai dessverre kommet inn i en bruk-kast-mentalitet som
det kan viirre vanskelig å bry le med.
men leeger vi ikke seiv band pa oss.
kommer naturen lil a gjore det. og da
ville det vel vare onskelig med en
viss styring. Den situasjon v i står i i
dag. tror jeg går opp for stadig flere.
og villighetcn ul å innordne seg tror
jeg også hos mante er lil stede, men

dette overflodiggjor ikke en opplysningskampanje. Det må en holdningsendring til, og det er verdinormene som
må omvurderes. Ressursene er begrensete, det er mulig vi kan finne alternativ er. men når vi ser på L'-landenes
store behov bor vi gjøre alt vi kan for
å begrense vårt energiforbruk.

DEBATT

Debatten etter Bakkes og Sundbys
innlegg
ØYSTEIN DAHLE
Så vidt jeg oppfaltel ble det i Bakkes
foredrag konkludert med at det var en
klar sammenheng mellom energiforbruket og velstandsutviklingen. Han setter
altså et likhetstegn mellom velstandsutviklingen og utviklingen av brutto nasjonalprodukt pr. capita. Det er vel ikke
uten videre noen klar sammenheng mellom disse to størrelsei. Når det gjelder
energipolitikk, så har det nok vært lett å
se bakover for å forsvare den fortsatte
utviklingen. Jeg tror det har vært relativt
stor enighet om den utviklingspolitikk vi
har ført til nå, men å ta dette til inntekt
for ytierligere vekst i energiforbruket,
det tror jeg vil være som å gå baklengs
inn i fremtiden. Det har vært referert til
demping i energi veksten. Jeg synes ikke
det kommer klart nok fram hva dette betyr. I Danmark og Sverige tar man sikte
på en vekst i størrelsesorden 2 % pr. år,
i Norge har vi endt opp med det pussige
tallet 3,35 %. Vi må ha det klart for oss
at en reduksjon av den prosentvise stigning ikke nødvendigvis betyr en demping
i vekst målt i eksakte tall. For eksempel
vil 3,35 % årlig vekst fram til 1985 gi
det samme tillegg i energi som 5 % årlig
vekst i en tilsvarende 12-års-periode fram
til 1973. Demping i vekst må altså kvalifiseres bedre enn å referere til lavere
tall i en prosentvis stigning.
8

GUNNAR VATTEN
Jeg er enig med Bukke når han uttaler at
en innsats for å få ned energiforbruket
primært må skje ved at man vurderer de
faktorer som skaper veksten i samfunnet.
En sterk innsats for kun i sette ned
energiforbruket og la energiforbruket
være en styring av veksten i samfunnet,
vil ikke være noen styring i realiteten.
Det man da står overfor er risikoen for
å få endringer i samfunnsstrukturen som
man ikke har kontroll over og som kan
være meget uonsket. Når det gjelder de
faktorer som bygrenser veksten i energiforbruket, så er det tydcligvis ikke så lett
å komme til enighet om dette. Vi ser jo
at grupper i vårt samfunn står i kø for å
få imøtekommet sine krav. Alle gruppers
krav om bedre levestandard er et eksempel på dette.
Når professor Sundby snakker om energisparing, var jeg noe forbauset over at
hun la hovedvektcn på elektrisitet i denne sammenheng. Det er en kjent sak at
det ikke er bruken av den fornybare ressursen vannkraft eller elektrisitet, men
at det er bruken av de ikke fornybare
ressursene som kull, olje og gass, som
reiser de største problemene når det gjelder energi-forbruket rundt omkring i verden. En demping i veksten av elektrisitetsforbruket kan derfor synes noe ulogisk. Et eksempel på dette kommer klart
fram når vi tar for oss boligoppvarmingen. Det er riktig at det her foreligger
store muligheter for sparing av energi i
den eldre boligmassen, men i forbi ndelse
med en internasjonal utredning som har
vært foretatt, kommer det klart fram at
isolasjonsstandarden i norske hus ligger
på et meget høyt nivå. Det er slike analyser på nasjonalt og internasjonalt nivå
som må legge grunnlaget for de framtidige siktemål når det gjelder landets
energipolitikk. Man må gå ut og vurdere
de forskjellige prosesser i samfunnet, anvendelse av energi i disse prosesser og
effektiviteten i dette energiforbruket, før
man kommer fram med de tall som man
ønsker for besparing av energiforbruket.
Det er min oppfatning at man gjennom
slike studier uten tvil vil komme til at
det på en rekke felter i vårt land er mulig å spare energi.

BAKKE
Jeg er enig med Dahtc i ni velstandsokning og vekst i brutto-nasjonalproduktet
ikke er det samme, men jeg trur at dut
er un klar sammenheng Den økonomiske
virkclighet er at folk onsker seg mere
Vi kan gjerne onskc oss at alt var annerledes, vi kan gjeme arbeide for at det
blir annerlcdes, men vi kan ikke vedta
det. Regjeringen kan ikke vedta ut vcrdiene nå er annerlcdes. Delte er noo vi i
tilfelle må observere gjennom hvordan
menncskcr oppfører seg og aksjonerer.
Jeg tror at vi skal være forsiktig med å
tro at en erkjenneke av at jordens ressurser er cndeligc, pi kort sikl vil få
menneskene til å endrt sine onsker og å
ønske seg mindre av materielle goder enn
de har gjort til nå.

RAGNHILD SUNDBY
Nar det gjelder Vattens bemerkninger
om at han var forbauset over at jeg la
hovedvekten på u! '.i må spare på elektrisiteten. sS er jeg ikke sikker på at jeg
gjorde det. Det var ment som et eksempel. Det var ikke ment som en fullstendig
oversikt over hvor vi kan spare. Jeg mcner at vi bør spare uansett hvor vi kan.
Når det gjelder husoppvarming. så er
dette med ventilasjon noe vi kan spare
på uansett om vi bruker olje eller elektrisitet til oppvarmingen. Jeg ei fullt klar
over at elektrisiteten er den cncrgikilde
som forårsaker de minste skadevirkninger sett fra et forurensningssynspunkt.
men vannkraftutbygging fører også til
skader. Norges Naturvernforbund er veldig opptatt av at vi også får anlcdning
til å spare noen av våre typiske områder
av norsk natur for fremtidige generasjoner. Det er hele bakgrunnen for den innstilling jeg har.

PAUL HOFSET
Jeg synes at brutto nasjonalprodukt er et
dårlig begrep når vi skal snakke om
energisparing. Det er et for stort og omfattende begep. Vi må ned på et mye
større presisjonsnivå, vi må se mer konkret på de enkelte størrelser som brutto

nasjonalproduktet ei Ingd "pp a\ n.n vi
lenker på liva vi sk.il '.pare ) n r a l.i el
licit knnkrcl eksempel Ir.i I'SA's nko
imnii vet vi ;il engnngstlaskcr ng engangsboksor .iv aluminium i imin niiijor
halvparten .iv Norues aluminiuiir.produks/on pr år. iugon sk<t! l*>rielle meg ;ii
å bruke engangsbnkser a\ aluminium
skulle bidra noe vi:senllig Ul var levestandardloibedriiM:. Jen vil gierne presisere ai når del er snakk om å dempe
teksten sa er del ikke spørsmål om å l;i
I ra folk noe de har. men a demme ^pp
11»r en \idere okniny av det forlirukei
sum tolk her.

OLAV C;j KREVOI I
Den okologiskc vekslgrcnsen liggcr i realilelen i forholdet mellom antallet konMimemer på jorden og jordens ressurser.
Hvis vi ikke greier å f;i redusert befolkningsveksten i verden, er jeg redd for at
vi i løpet av relativt kort tid vil vokse
gjennom alle tuk vi setter ut ifrå en fornuftsmessig og langsiktig ressursvurdering. Det er nær sammenheng mellom
befolkningsvekst, ressursforbruk og alt
det vi sammenfalter under navnet vekst
Tor øvrig. Det er klart at det er det vi
krover energi til som vil bestemme energibehov og energipoduksjon.
Men man kan bruke energiproduksjonen
som et styringsmiddel i industripolitikken
og dermed blir den også et styringsmiddel i den økonomiske politikk. Hvis man
f. eks. reduserer kraftutbyggingen så må
det nødvendigvis virke tilbake på industripolitikken. Man blir da f. eks. nødt
til å si nei til kraftkrevende industri. Det
vi må ta alvorlig det er å skape en større
energibevissthet i hele vårt forbruksmønster og også i hele vår produksionspolitikk.

J A N DØDERl EIN
Under ligriende diskusjoner andre steder
tas det gjerne utgangspunkt i at vi må
spare energi. Vi må redusere vårt energiforbruk. Jeg tillatcr meg å anse at det er
å gripe an saken den gale veicn. Således
kan jeg aldri sc energisparing eller noen
annen form for sparing som noe mål i

seg •> :l\. Det må v.ere .1 sekund.ir:. el
avleti.M in.il Ira nit 1 :ner nvr.-junel sum
ei kuulet n.tnnere til vare etiske mnKilsft; og samfunnsmessige hegreper Na
ei il. tic ikke he!', riktig Sparing kan 1
M-.se 'illeller nysa v.erc el mal 1 see sel'.
De! Uareile eksempel pa delle er a l.i
sltili pi sløsing. Jeg iror alle er emee 1
delte. Men sa har w ngsa en annen lunn
lor sparing. Del c- egenllig denne Mrrn
lor sparing vi diskuterer. Den ei kjenriftegne( a» al cie/i vil (.'ripe inn i sarntunim/sleinet og torandre vårt samlunn
1'roless.ir Sundbv sier klart it ra ai pa
kort si!:i regner hun med at vi sannstnligvis kan spare ulen drastiske endringer i samfunnsformen. men på ianii
sikt rna vi regne med forholdsvis dvplgripende endnnger i samfunnet. Jcg er
ikke villig til a akseptere slike endringer
i vårt samfunn uten at jeg far en noe
mermere lorklaring på hva disse endringer vil fore lil. Jeg krever ikke en full
bcskrivelse av ti fremlidig sparcsaml'unn
Men jog \il gjerne ha en liten antydning
om hvilken vei jeg beveger meg 11:11 jeg
skal gå inn i et samfunn som er meget
forskjellig Ira det nfiv.erendc.

HELGE OLE BERGESEN
Dødcrlcin sier al langsiktig sparing eller
stabilisering av vårt energiforbruk kanskje vil føre til dyptgående endringer i
var samfunnsform. Til det vil jeg si al en
fortsatt økning av energiforbruket ganske
sikkert også u ! føre ti! meget dyptgående
kanskje tnda mcr følbare konsekvenser
for det samfunn vi lever i. Det store
spørsmålet for meg er minst like mye
hvordan et energivekstsamfunn vil se ut
om 20 år, som hvordan et stabilisert samfunn vil si: ut.
Vi vet hvordan vårt samfunn ser ut i dag
med dagens energiforbruk, men vi vet
ikke hvordan vårt samfunn vil se ut med
fordoblet energiforbruk. Hvis man da
ikke ganske enkelt kan si at det vil se
ut omtrent som det amerikanske. I så
fall burde det være en alvorlig advarsel.
Det totale energiforbruket er selvfølgelig
et resultat av den totale etterspørsel i
samfunne: etttr varer og tjenester og
forbruket av disse. Det er grunn til å

merk-, sei: al de '.erdier som liuger til
grunn J"f del lorhruksiiitinsier vi har ni;
del \ | \il la ".ehloliielic ikke skapiis 1 el
vakuum I olks VLMilmnrmer er 1 veldig
slor ^lutl a\)ie[iyiLJ Hl a. hvordan samfunnei puMiker den enkelte ug hvnrdan
del 1 egger lnrhWdene til reile for den
enkelte Vi kan la el enkelt eksempel
om alle er kjent med. nemlig behovet lur
tr.iiispnri Nar s.tmlunnet forer en pohlikk V.H.! !nr del l\irste lorer ni at holiger
nu arlvdsplaiser blir plassert lene-t mnlig I ri' h\erandre og for dei andre forer
en poii'ikk som i stor grad går ul pa a
ncdlejgc jernbanesiasjoner. bygge molorvcier og samtidig gjore dei mest mulia
lusfariig a ga clier sikle, ja da kommer
som et resultat av det hele al folk MI ha
privatbiler og dermed storre enerdiorhruk. Det er med andre ord de samfunnsmessige d;sposisjoncr v.im avgioi
folks valgmuligheter. i retmni; av å spare
energi eller ikke.

RAGNHILD SLNOBY
Jeg vil gjerne prove a svare Doderlein på
dei viktige sporsmål han stilte meg om
vi har noe hilde av et framtidig samfunn
som vi onsker oss oe som er basert pa
energisparing. Vi har ikke noe slikt bilde,
vi har ennå ikke klart a linne ul hvilke
folger for vart samfunn som disse tiltak
som vi nå legger opp til. vil ha. Jeg ser
på boken «Energi — miljo oa samfunn»
som Norges Naturvernforbund har utgitt
som det torste skritt mol en alternativ
samfunnsutvikling. Jeg skulle onske vi
kunne få noen til å se på boka. til å se
på hvilke kansekvenser de tiltak og de
anbefaliiigcr som vi legger opp til vil ha
for samfunnet. Ellers vil jeg si meg enig
i det Bergesen sa om at det ikke bare er
sparesamfunnct. men også vekstsamfunnet som vil fpre til endringer. Doderlein
og jcg er således i grunnen i samme båt.
forskjellen er bare at vi har litt forskjellige synsvinkler.

ØYSTEN DAHLE
Regjeringen» cnergimeluing. St.meld. nr.
100, tar sikte på en okning i elektrisitetsforbruket som f. eks. forutsetter at pr. år
skal ca. 4 milliarder kilowattimer skaffes

i tilvekst. Delte bciyr at ei prosjekt av
størrelse som Jouinheimen/Breheimenplanen kun vil dekke veksten i knapt 10
år. På bakgrunn av dette toler jeg al
energisparing b!ir et mål i seg seiv inntil
vi forstår hvilke ovrige konsekvensar som
er inne i bildet. Når det gjelder energisparing har jeg en kommentar til dette
om å unngå slosing. Hvis vi alle er enige
om å sloppe med slpsingen, hvorfor gjor
vi du da ikke? Situasjonen er den at den
energivekst som det legjes opp til her i
Norge ikke har mye av sparing over sec.
Jeg vil nevne at det i mai-nummerel av
Petroleum Economise hvor man vurderte
den svenske energiveksten, ble hevdet ai
dersom ingen tiltak var foreslått av okonomiserende art så ville energiveksten
blitt i storrelsesorden 3,4 %, altså tilnærmet det Regjeringen har gått inn for her
i landet. Energislosingen elimineres imidlertid ikke bare ved å onske det. Det
krevcs uhyre kompliserte både administrative og tekniske tiltak. Det kreves kapital for å fa sått i gang. Jeg tror det er
disse og andre handfaste signaler som må
ctablcies mye faste re også i vårt eget
land. La meg også nevne at det i USA
har vært foretatt studier av de konsekvenser forskjellige vekstrater i energiforbruket vil få for samfunnet. Disse undersokelser viser at hvis vi tinsker en
samfunnsutvikling som vi har vært vant
til, så kan vi klare det med en årlig
energivekst på 1,9—2,0%. Hvis vi ønsker null-vekst i energiforbruket krever
dette visse omlegninger i produksjon og
forbruksvaner, men den amerikanske
analysen hevder at disse justeringene er
mindre dramatiske enn mange synes å
frykte.

JAKOB HOMAN LARSEN
Jeg mener at se!ve utgangspunktet for
den diskusjonen som vi til nå hur vært
vitne til er galt. Jeg vil si det på denne
måten: En overordnet m&lsetting for
Norge burde være at vi bidrar til at løsningen av de nødsproblemer som er en
realitet for det store flertall av jordens
befolkning prioriteres framfor abrolutt
alt annet. Vi har nesten ikke nevnt det,
og jeg mi.-<er at dette representerer —
jeg kalle det en øko-egoistne — at vi
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hare skal løse de rike lands problemer og
så glemme de f.itlige. Ut tru det vi vet
om katastrofer hver eneste d.iv; for de
fleste mennesker pa jorda så er vår eventuelle fremlidigc kutastrofer en luksuskatastrofe, men selvtølgolig alvorlig nok.
For de fattige land er problemcnc så
enorme JI de ikke har mulighct for å
komme noen vei av seg seiv ulene. De
trenger hjelp, enorm hjelp, og dette er en
hjelp som i meget stor grad må komme
fra rike land. Den må dessutcn være av
en slik art at den ikke dvtter vår kultur
og teknologiform på disse failige land.
Det er førsi og fremst snakk om n avskaffe analfabetisme, suit og sykdom. Og
for ikke å sprenge alle økologiske rammer så er det etter min oppfatning helt
umulig at vi kan fortsette vår vekst, og
vekst i dag betyr egentlig forbruksvekst.
Økonomisk vekst, produksjonsvekst, del
er temmelig identisk med forbruksvekst
enten gjennom direkte forbruk, eller invcsteringer for senere forbruk. Jeg tror
det er helt umulig at vi kan fortsette å
okc vårt egct forbruk og samtidig hjelpe
de fattige land slik ai det virkelig mon-

ner Da tror jeg vi prøver å opphoe natiirkivene. I or meg forekommcr det helt
opplagt at pi sikt, og del er en gradvis
prosess, så må for bruket i de rike lamt
ned. Det vil i første rekke bl. a. bel) ut
sløsing med cnergiforhrukei i de rike lund
må bort. Det er gjort en undersøkclsc ful
å finne ut noenlunde hva menncskcr
egenilig trenger, og det viste seg ut o^er
fill '", av hva den amerikanske befolkningen brukte til private varekjøp besto
av varer og tjenester som man egentlig
ikke ville nu kjøpt hvis mun ikke på en
eller unnen måti- var påvirket av reklame
o. j. Man er nå i teril med å få den sun>inc utviklingen i Norge. Jeg iror man
skul merke .-.eg at når den materielle levestandard blir uforholdsmessig høy. så går
samtidig den sosiale menneskclige levestandard nedover. Altså kan man godt si
at når brutto nasjonalproduktet øker, så
blir vekstens skadevirkninger stadig klarere. Men altså til slutt: Jeg mener at
man må ta utgangspunkt i de globale
forhold. De største problemenc i denne
forbindelsc er de fattige lands nød.

Gunnar Vatten:
1. Vannkraft
2. Hvilken rolle vil kjernekraft spille i de neste 20 år
og hvordan skal avfallsproblemene håndteres?
1. Innledning
Ved droftinger a\ sporsmål mud lilkinining lil energi vil naturlig nok savel enei juforbrukets stitrrelse som dels
summcnseiiiing og hvilke energihitrere
«mi nylli's eller bor nwtes hli omtalt,
l-tter at foregåendc innledere har omtalt sider ved selve energiforbruket, er
jeg gitt som oppdrag a si noen ord om
to av de energibærere som har vært
særlig sterkt fremme i den offentlige
debatt i den senere tid, nemlig vannkraft og kjernekraft. I lilknytning ul
kjernekraften er jeg også anmodet om
å gi en kort omtale av problemene i
samhand med håndteringen av avfall.
Tillat meg imidlertid å nevnc at det
etter Stortingets behandling i mai av
fremlagt energimelding synes klan at
også konvensjonelle varmekraftverk
synes aktuelle innen det norske krafiproduksjonssystem, dvs. varmekraftverk basert på olje og/eller gass. Planer har vært utarbeidet og er under
utarbeiding for slike verk.

land har imidlertid ikkc som i .Norge
hau en naturlig sammenheng med tilgjengelige re.surser. men mer vært et
resultat av prissettlngen for energibærere og deres anvendelighet (fig. 4).

2. Vannkraften

Pa grunn a\ vart lands gunstige stilling nar del gjelder > annkraftressurser
og disse kilders spredle lokalisering
over det nvsie av landet (fig. 5), noe
som også har lettet utnyttelsen, har
anvendelsen av elektrisitet blitt av betydelig storrelsesorden. Vi nytter i dag
mer elektrisitet pr. innbygger enn noe
annet land (fig. 6). Dette har fått enkelte til a tro at vi også «topper listen»
n..r det gjelder energiforbruket pr. innbygi'fi. nen dette er på ingen måte tilfellet. Til tross for en relativt betydelig
kraftforbrukendc industri er ikke vårt
samlede energiforbruk pr. innbvgger
hovere enn i andre land (fig. 7). Med
dette vil jeg imidlenid ikke på noen
mate ha indikert at delte forbruk ikke
kan kritiseres. Hoyst sannsynlig vil
studier av prosesser og forbruk vise
at energibesparinger kan oppnås uten
nedsetting av produktiviteten.

De enkelte cnergibæreres andel av det
norske energimarked har endret seg
belydclig gjennom årene. Dette framgår klart av en grafisk framstilling som
angir dekningsmåten av det stigende
energiforbruk i perioden 1959—72
(fig. 1). Olje og vannkraft er i dag de
domincrende encrgibærere i vårt land.
Forbruket av fast brensel er gått sterkt
tilbake (fig. 2). Sett over en lengre periode blir bildet enda klarere når det
gjelder oljens og vannkraftens stigende
andcl av energimarkedet. Sett i forhold
til andre industrialiserte land, er sammensetningen av vårt energiforbruk
særegent. I andre land som det er naturlig å sammenlikne oss med, er forbruket av olje, kull og til dels gass
dominerende, mens vannkraften og
inntil for nylig også kjernekraften var
av uvesentlig betydning (fig. 3). Sammensetningen av energibærere i disse

Som nevnt har Norge vært tilgodesett
med betydelige vannkraftressurser.
Vurderinger som er foretatt tyder således på at våre vassdrag har en teoretisk energimengde på ca. 500 000
GWh pr. år (500 000 mill. kWh/år),
men i dette tall er medregnet en rekke
mindre vassdrag som det synes helt
urealistisk å nytte ut i kraftproduksjonsøyemed, seiv om vurderingene
bare skjedde ut fra strengt økonomiske
betraktningsmåter. Kun ca. 27 r r av
vassdragsrcssurserie synes økonomisk
interessante for utbygging (svarende til
135—140 000 GWh fastkraft - fig. 8).
Ved Stortingets behandling av St.prp.
nr. 4 (1972—73) tOm verneplan for
vassdrag» ble det som kjent fattet beslutning om at vannkraftkilder som representerer et samlet produksjonspotensial på ca. 15 000 GWh/år skulle

Norges totale energiforbruk.
1959—72

•

Vann

" - | C ,e :-3

r ~ l <-ast

Norges primære energiforbruk
Prosentvis s a m m e n s e t n i n g
— — .^_
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u
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/
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40
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70
Figur 2

bli vernot mot kraftutbygging, noen
varig — andre for 10 år. Gjenstående
utbyggbare ressurser skulle ifølge denne plan bli på 120—125 000 GWh/år.
Imidlertid vedtok Stortinget å utsette
behandlingen av en rekke vassdrag, i
alt 36, i påvente av nærmere vurderinger.
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Et nytt Sperstaduu alg er nå oppnevnt
for å legge fram en verneplan II- las
hensyn til dette og til at andre vassdrag kan bli nektet utfort eller redusert i samband med konsesjonsbehandling, er dei antati at den sannsvnlige
totale utbygging av våre kratiressurser
med tiden vil kunne representere ca.
115 000 GWhår, svarende til vel
22 f t av disse ressursers teoretiske
energimengde.

Fordelingen av de viktigste
kraftverk \ Morge (1372)

Relativ tilgang og forbruksandel
av ulike energibærere.

Andel av
totale
ressursar

Tabell 2.03

Id 5 j
Olje
Naturgass (ikke i Norge)
Fast brensel
V a n n - o g kjernekraft

Sum

Norge**)

Verden»)

Fig. 3

....

Prosent

ion- J

Prosent

108 300
41200
74 400
5 200

47
18
33
2

264
4
41
204

51
1
8
40

229 100

100

513

100

Primærenergifurbnik i verden og netto sluttforbruk i Norge 1972, fordelt p& energibærere.
*) Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt
• • ) Kilde: Norsk energistatistikk.
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Bruttoforbruk av elektrisk energi pr. innbygger (kWh ar)
i en del land.

Totalt energiforbruk pr.
innbygger i en del land i 1971.

(Forbruk inkl. ovtfrfotingsiapi
Kilde: Annual Hullt'lm of (ieiu*ral
MII. XVIh. NY lo-?'.

(Kilde: FCF)
Statistics

lor

I .mope

Fig.

|'(72.
F IL'

Ar

Land
1 9d 3
Norge

. ..

111 533
ii 4 7 5
5 340
5 3s4
3 54(.

Luxembourg
l'SA
Sverige
Mund
linland
Sveits
Storbritannia
Vest-Tyskland
Øst-Tyskland
Belgia .
Oslerrike .
Nederland
Sovjetsamveldet
Danmark
Tsjekkoslovakia
Frankrike
Italia
Irland
Ungarn
Spania
Jugoslavia
Portugal

3 (.13
3 047
2 4XK
2 767
1 860
2 335
I 662
I «31
I 584
1 92K
1 860
I 424
970
952
7S4
f,(i9
4(>8

1071

1072

';

15 43(1 I
I I KXX |
x 314 ;
S2IK :
-r 627

U.'i(.X
1 1 50S

4 756 ;
4 294 '
4 073 '
3 712
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3 374
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2 X76
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2 042
1 724
1 6K4
1 355
883

8 99(1
X 443
5 73M
4 S"0
4 405
4 363
3 030
3 dl X
3 55X
3 453
3 436
3 42(1
3 412
3 047
2 3SS

2 P9
1 X33
I 405

l . i e .ni, 1 -

7

Luxembourg
I'SA
Canada
Island
Sverige
Finland

13 M
7 .4
(i

'_;

4 s,
4 .4
4 .V

Belgia
Morar

Tsjekkoslovakia
Nederland
Sovjetsamveldet
Yest-TVkland
Storbritannia
Danmark
Sveits . . .
Frankrike
Oslerrike
Irland . . .
1'ngarn
Italia . .

4,il

3 .')

3M
11

3.x
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X

'. I Inc
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VANNKRAFTRESSURSER

Vannkraftressurser

.3

5

Fis 9

Tallene refererer seg til fastkraftproduksjon fra disse ressurser i ideell
samkjøring, men uten tilskudd av varmekraft;
Utbygget til i dag 1 1-75
ca. 73 TYA h
Tas i bruk innen 1980: Opp til
S6 »
GjenvcTrende
29 »
Totale vannkraftressurser ckskl. vernede
vassdrag og til kostnad sammenlignet med
kjernekraft

115 TWh

I perioden 1980—85 forutsettes utbygget ca. 15 TWh. dvs. 13 TWh
gjenstår til perioden etter 1985, men noe av dette kan bli vernet.
Figur 8.

Grense for dekningen fra vannkraft (TWh)
1980
Fra vannkraft alenc:
(Kan muligens økes til):

86

1985

1990

1995

102

112
(117)

(125)

Ved årsskiftet W 4 / 7 5 var det i alt
bygget ut v ".nnkraftkilder med ei samlet fastkraftpotensial på ca. 73000
GWh (73 Twh - fig. 9). Folges utbyggingsprogrammet som er lagt til
gruna i den nylig behandlede energimelding. St.meld. ar. i 00, skulle vannkraftanleggenes produksjonsevne kunne økes til ca. 86 000 GWh (86 TWh)
i 1980 og 112 000 GWh (112 TWh) i
1985. En vesentlig del av de gjenværende utbyggbare vannkraftkilder er
lokalisert på Sor-Vestlandet og i Nordland fylke. Dette er et moment som
må tas i betrakming i samband med
fremtidig lokalisering av varmekraftverk i Norge (fig. 10). Allerede byggingen av gjenvxrende vannkraftkildcr
vil på grunn av disses lokalisering
kreve en betydelig utbygging av elektrisitetsforsyningens hovednett (fig.
11). Elkraftsamarbcidet med Sverige
og senerc med Danmark, hvorundsr
det oppnås okt utnvttelse av vannkraftressursene, krever også en slik utbygging a v landets hovcdlinjer.

Utbygget og gjenværende
utbyggbar vannkraft i Norge (1974)
FlQur 10

Utbygget

BUSKERUD \
OSLO*

V

*

.•'

*«nsHus

" x ^ AU8T-AQDER
WE8TAQDER
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STADIUM CA 1990
Norge syd for Sa'ten
Hovednenei s^k ae< >\a^ *or^r

6.

Figur 11

Under Storiingcts behandling av energimeldingen ble videre utbygging av
landets vannkraftressurser prioritert.
Likevel ble det fra Skog-, vassdragsog industrikomiteen gitt uttrykk for
ønsket om en noye vurdering av de
planer som blir utarbeidet for nye
vannkraftanlegg. spesielt med hensyn
til miljøverninteressene. Herunder er
vel vannkraftutbyggingens innvirkning
på naturen, på fiske, plantevekst o. 1.
tatt i betraktning. Seiv om vannkraften
representerer en fornybar energiressurs og ikke er forurensende, vi] utnyttelsen av den likesom alle andre energikilder ha miljømessige konsekvenser.
""KRISTIANSAND
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3. Kjernekraft
Med bakgrunn i Stortingskomiteens
uttalelser vedrorende den frcmtidigc
utnyttelsc av vannkraften og de mUjomessige hensyn som bor tas i tiuen
f remover, kan det synes tvilsomt om
tidligere refererte produksjonstall for
årene ll>80 o<j 11>S5 kan oppnås alene
ved utbygging av vannkraft. Såfremt
det ikke skjer en betydelig nedgang i
energiforbrukets vekst og i energibarernes andel av markedet. vil det v.ere
nodvendig i midten av SH-årene å supplere det vannkraftdominerte kraftproduksjonssystem med varmekraftverk.
På grunn av de nye \urderinger som
er forutsatt utfort vedrorende kjernekraft kan et eventuelt kjernekraftverk
først være i drift i 1987. Supplement
til vannkraften må derfor i mellom-

tiden skje ved hjelp av undre termiske
kraftverk, olje- og eller gasskraftverk.
Likevel vil jeg i det etterfolgende gi en
kort omtale av den rolle som kjernekraften trolig vil spille i de neste 20 år,
on da med basis i den internasjonale
utvikling på energimarkedet.
Som tidligere nevnt har kjernekrafter!
til nå hatt en relativt liten andel av
det internasjonale energimarked. I
L'SA representerte således kjernekraft
i 1974 bare knapt 8 rr av det elektriske produksjonsapparat og i VestTyskland ca. 4 ' i. Av denne grunn er
det en rekke som har trukket den slutning at kjernekraftverk representerer
helt nye tekniske anlegg hvorav det
kun er en liten handfull. Foreliggende
statistikk viser imidlertid at dette ikke

OVERSIKT

Fig 12

Kjernekraftanlegg i drift, under utførelse og i bestilling.
Høsten 1974.
I USA:
56 anlegg i drift, tilsvarende
37 536
under utførelse tilsvarendc .. 64 369
63
i bestilling tilsvarende
112 186
100
i foreløpig bestilling tilsvarende 19 082
17
Totalt 236

MW(e)*)
MW(e)
MW(e)
MW(e)

233 173 MW(e)

132 land ellers:
96 anlegg i drift, tilsvarende
under utførelse tilsvarendc ..
77
i bestilling tilsvarende
73
i foreløpig bestilling tilsvarendc
101

Totalt 347

24 293
50 097
56112
91 373

MW(e)
MW(e)
MW(e)
MW(e)

221 875 MW(e)

Ellers har 9 andre land offcntliggjort planer om bygging av kjernekraftverk i framtiden.
*) Representerer produksjonsevne for alle i drift værende anlegg og som tilsvarer
ca. 7,9 % av USA's totale kraftproduksjon.
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medfører riktighei. I l'SA alene var
del hosten 1974 i alt 56 reaktorer i
drift, med en samlet ytelse på vel
.17 500 MWe (fig. 12). l\'i samme tidspunkt var det i alt ''6 reaktorer i drift
i andre land med en samlet kapasitet
på ca. 24 300 MWe. Til sammenlikning kun nevnes ut den totale installasjon i samtlige norske vannkraftverk
ved slutten av årei var kommci opp i
ca. 15 300 MW.
Samme statistikk viser at det hosten
1974 i USA og andre land var henholdsvis 63 og 77 anlegg under bygging med samlet kapasitet på henholdsvis ca. 64 400 MWe og 50 100
MWe. På samme tidspunkt var henholdsvis 100 og 73 reaktorer under
bestilling mens det var tatt opsjon på
eller forhåndsbestilt henholdsvis 17 og
101 reaktorer. Summen av nevnte reaktorer representerer en kapasitet på
henholdsvis vel 233 000 MWe og ca.
222 000 MWe i USA og andre land.
1 Vest-Europa var det ifølge en oversikt utarbeidet i mars i år i alt 69 kjernekraftaggregater i drift, mens 56 var
under bygging (fig. 13). Det var prosjektert 57 aggregatcr mens 50 stk.
var på foreløpig planlcggingsstadium.
I Øst-Europa var på samme tidspunkt
24 aggregater i drift, 25 under bygging, 7 prosjektert og 12 på planstadiet. Utviklingen på kjernekraftområdet har med andre ord vært voldsom
og har sanim:nheng med energipolitikken som har vært ført i de industrialiserte land i den senere tid og som
bl. a. tar sikte på over et tidsrom å
gjøre landene mindre avhengig av oljeimport.
Utenom landene i Europa, USA og
Canada kan nevnes at nasjoner som
Argentina, India, Japan, Korea, Kina,
Mexico, Pakistan og Taiwan nå også
er kommet inn i «kjernekraftalderen».
Som kjent vil også land i Midt-Østen,
som eksempelvis Egypt, Israel og Iran,

Kjernekraftverk i Europa (i drift, under bygging, prosjektert og planlagt).
Land

1 drift
Reaktor
MWc

1 'nder rngging
Reaktor VIWF.

Belgia
Vest-Tyskland

3
10

1272
3 494

1
13

Danmark

—

--

—

Finland
Frankrike
F.nglund
Irland
Italia
Jugoslavia
Luxembourg
Holland
Norgc
Østerrike
Portugal
Sverige
Sveits
Spania

—
10
30
-3
—
—
2
—
—
—
5
3
3

—
~> SK6
5 550
—
MO
—
—
530
—
—
—
3 1 SO
1010
1075

Delsum
17 land

6y

19 637

56

45 979

1
3

440
960

3

1 320

19
1

4 450
110

16
4
2

Bulgaria
Øst-Tyskland (DDR)
Polen
Romania
Sovjetunionen
Tsjekkoslovakia
Ungarn

3
13
10
—
1
1
—•
—
—
1
—
5
2
6

Prosjekt
Reaktor
MWc

340
12805

4
13

•-

—

1 540
12 020
b 2oo
-,SfiO
6d4
—
—
—
700
—
3 300
1920
5 580

3K5O
lf> 128
—

1
12
6
1
4
—
1
—
—
1
1
1
2
10

(Vid
1137 s ;
4 000
h-so
2 97H
1 joii
—

;

Planlagt
Reaktor
MWc
—
—
1

—
—
IJUH

2
|h
i

2 OOO ;
IMHIII
12011

1
1

4u
.sno

}
1
^

1 00(1
900
900
2 065
9 KOO

"•
-,
it,

57

55 498

511

50 040

2
1

S80
440

12 400
1 760
880

2

2 400

2
3
1
6

2 600
1 300
440
fi 000

2

880

]

24

5960

25

16 360

7

4 600

12

10 340

Totalt for 24 land

93

25 597

81

62 339

64

60 098

62

60 380

En oversikt som angir bestillinger av
aggregater, konvensjonelle- og kjernekraftaggregater, i USA i tidsrommet
1963—74 viser at bestillinger av kjernekraftaggergater nå har nådd et

;

Tinn)
| din)
" 000
—
"'000
3 100 j
17 00(1

Delsum
7 land

om kort tid få sine første kommersielle
kjernekraftverk. Iran er i den sammenheng spesielt interessant fordi dette i
dag er et av de store oljeeksporterende
land.

,

større omfang enn konvensjonelle aggregater (fig. 14). Bortsett fra en periode i slutten av 60-årene, har tendensen vært klar. Det kunne i den forbindelse være fristende å omtale de
tilsynelatende mange avbestillinger på
kjernekraftverk som har vært omtalt i
norsk presse. Avbestillingene har ikke
hatt det omfang som man ofte har fått
inntrykk av, og årsakene har som
oftest hatt finansielle årsaker, ikke sik-

kerhetsmessige. Private kraftselskaper
i USA har således p.g.a. forholdene i
den senere tid kommet opp i finansielle vansker. og de avbestillinger som
de derfor har mattet gå til synes nå
når aktiviteten igjen tiltar å føre disse
opp i vansker m.h.t. kraftdekningen.
I årene fremover mot år 2000 ventes
kjernekraften ifølge AEC"s perspektivanalyser å dekke en Okende andel av
17

energiforbruket i I'SA (fig. 15). Også
når det gjelder kull, olje og gass ventes
noen okning. men på langt nair så
sterk som for kjernekraft. Det er spesielt kullindustrien som vernes å ekspandere, men nylig oppståtie miljoprobtemer i de stater som har de storste kullforekomster kan komme til a
begrense ekspansjonen.
Også i Europa ventes kjcrnekraften
etter hvert å oke sin andel av energimarkedet. Ekspansjonen ventes å bli
sxrlig stor i Ost-Europa. mens også i
Vest-Europa antas den å bli vesentlig
ifølge utredning fra våren 1974 (fig.
16). Ifølge denne var også importen
av olje antatt å oke, men ifølge senere
utvikling vil okningen søkes begrenset
ved utvidelse av kjemekraftprogrammet.

Kraftverk i bestilling pr dr i USA
Figur 14
50 r
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4. Avfallsproblemet»/
deponering etc.

i
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M

Ftsjonsprodukter dannes i selve reaktorbrenselet. Da dette normalt er hermetisk innkapslet, vil den alt overveiende delen — ca. 99,9 % eller mere
— av fisjonsproduktene akkumuleres
og forbli i brenselselementene inntil
disse blir opparbeidet ved spesielle anlegg — såkalte opparbeidings- eller reprosesseringsanlegg (fig. 17).
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1 det foregående er nevnt at det i samband med utbyggingen av vannkraft
oppstår visse miljømessige problemer.
Dette gjelder også for kjemekraften.
og avfallsproblemene er herunder
kommet særlig i fokus i den senere tid.
Under driften av kjernekraftverk dannes det som kjent radioaktive stoffer.
De fleste av fisjonsproduktene, d.v.s.
de produkter som oppstår som følge av
spaltingen av atomkjernen, er således
radioaktive. En forholdsvis meget beskjeden mengde av de radioaktive
stoffer vil i tilkgg dannes ved såkalt
aktivering av visse stoffer.

«

Forbruk av energi-bærere
i Vest-Europa
Planlagt kapasitet for elektrisk
kraftproduksjon i USA,
1972-2000.
Fl8ur 15i

..•000--

•
ra
]
I

Enargilorbruk 1 10* TJ

Figur i s .

Kjernekraft
Qasslurtlnar.
lorbrennlngamotorer
Vannkran

1800--

IJ0O--

1972

19B0

2000

70

80

90

2000 år

JLl

ES.

URAN GRUVER
MALM KNUSERE
MALMKONSENTRAT
J 0

U.OH OMDAMNELSf
T) L UF

U 235 ANRIKNING

UF, OMOANNELSÉ T I L
UG OG PRODUKSJON A
BRÉNSELSELEMENT

GJENVUNNET URAN

lioni UF I
LAVAKTU T
AVFALL
REPROSSESERINGSANLEGG

A.LI1
STATENS'
LAGRINGSANLEGG

FELLES LAGRINGSANLEGG

:i

r
HØVAKTIVT
FAST AVFALL

BRENSELSSYKLUS FOR KJERNEKRAFT

Opparbeidingen av brenselet skjer
vanligvis noen mancdcr elter at det er
tatt ut av reaktoren.
Det er i første rekke etter opparbeidingen av brenselet, d.v.s. etter fraskillelsi n av fisjonsproduktene fra de verdifulle stoffer som uran og plutonium,
at spørsmålet om hvordan man skal
behandle og hva man skal gjøre med
de radioaktive avfallsstoffer melder
seg med full tyngde.
Før jeg går nærmere inn på disse
spørsmål, kan det være formålstjenlig
å diskutere visse karakteristika ved radioaktive stoffer.
Radioaktive stoffer er ustabile og
overgår til en stabil tilstand ved utsendelse av energi i form av partikler

og elektromagnetiske bolger. 1 korthet
sier man at de sender ut ioniserende
stråling, d.v.s. stråling som kan ionisere det stoff som utseties for slik stråling.
Ioniserende stråling kan forårsake
biologisk skade, menneskelig skade.
Derfor bestreber man seg på å minimalisere eksponeringen til den kunstig
forårsakete stråling.
Det bør i denne forbindelse påpekes
at menneskene gjennom hele historien
har vært utsatt for ioniserende stråling
fra radioaktive stoffer i naturen og
fra verdensrommet (kosmisk stråling).
Denne naturlige strålingen varierer fra
sted til sted på grunn av mange forskjellige forhold.

Forvandlingen av radioaktive stoffer
til stabile stoffer skjer med en meget
bestemt hastighet som er karakteristisk
for den enkelte radioisotop. og den påvirkes ikke av forhold som trykk, temperatur, kjemisk forbindelse og aggregattilstand.
Ved såkalte induserte nuklære transformasjoner kan man imidlertid forandre nedbrytningsforlopet og derved
hastigheten til enkelte radioisotoper.
Av det forannevnte kan man trekke
folgende konklusjonen
— for den alt vesentligste delen av de
radioaktive stoffer som dannes ved
kjernekraftverk, må man la tiden
arbeide for en, d.v.s. la de radioaktive stoffene elimineres ved naturlig nedbryting.
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— den alt vesentligste delen av del radioaktiv e avfallet må man isolere
fra det biologiske kreislop.
Hva er det så konkret man for ticlen
gjor med del radioaktive avfallet —
ruermere bestemt det hoyakiivo avfallet, som har vært mest fremme i debatten — og hva planlegger man a
gjore med det i fretntiden.'
For tiden oppbe\ares den vesentlige
delen av avfallet på spesialbygde tanker som er utstyrt med el omfattende
lekkasjekonirollsystem.
Erfaringene med denne lagringsfonnen
har i den alt overveiende utstrekning
vært gode.
Nå mangier det i kjemekraftdebatten
ikke på at den langsiktige lagringen av
kjernekraftavfallet blandes sammen
med avfallsoppbevaring av en helt annen karakter og under helt andre omstendigheter, nemlig den lagringen som
ble gjort av militært radioaktivt avfall
etter bombefremstillingen under og
etter krigen. Der har man hatt store
mengder avfall lagret i flytende form
på tanker av alminnelig handelsstål, og
man har hatt lekkasjen Det er tvilsomt
om disse lekkasjene har ført til noen
skadevirkninger, det diskuteres, men
for sivil lagring av flytende avfall bruker man bare tanker av rustfritt stål,
og her har man ikke hatt slike lekkasjer.
Denne iagringsmetoden har imidlertid
hele tiden vært ansett for å være midlertidig. Målsettingen har alltid vært å
oveføre avfallet til fast form ved blanding med et binde/matrisemateriale. I
USA er det nå bestemt at alt høyaktivt
avfall fra kjernekraftverk skal overføres til fast fonn innen S år fra opparbeidingen.
Formålet med å solidifisere avfallet er
drastisk °t redusere mobiliteten til de
radioaktive stoffer.
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Flere metoder for o\erf uring a\ yvlallet fra fh lende ul fast form har vært
studert og utprovet. Ln del metoder
har vist seg å være praktisk unvendbare også i industriell skala.
Dei er for tiden ikke almen enighet om
hvilke metoder som alle forhold tatt i
betraktnint:. er den mest hensikismessige, behandlingsmåten ma i en viss
grad ses i sammenheng med den videre
disponering av avfallet.
I Europa er innstopning i glass tilsv nelutcnde den loreirukne metoden.
Flere metoder er fortsatt under utforming og utproving.
Fctrst i slutten av 1970-årene vil mengden av avfall fra kjernekraftverk anta
slike dimensjoner at en metode metoder må velges (lOtH) M\V(e) anlegg —
2.3 m:l/år som høyaktivt avfall).
Hva angar den videre disponeringen
av avfallet så har man på grunn av de
ovenfornevnte strenge og langsiktige
krav til isolering av dette fra de biosfæriske kretsløp i forste rekke undersokt muligheten av å deponere det i
saltavleiringer. Disse er geologisk sett
meget stabile og har også annen fordelaktig egenskap. Asse i Vest-Tyskland er herundcr et aktuelt sted.
I de senere årene har det vært nedlagt
et betydelig arbeid også i undersøkelser av andre lagrings-deponeringsmåter.
I Sverige har man eksempelvis i gang
studier av muligheten for å lagre/deponere høyaktivt avfall i grunnfjellsformasjoner. De foreløpige konklusjoner man har kommet til er at «de almanna geologiska forutsettningarna
for en långtidsdeposition i vår berggrund er gynnsamma» (kfr. AKA-utredningen side 142).

1 den offentlige debatten er det fra tid
lil annen fremsati påstanden at spørsmålet om det hmaktive avfallet ikke
er løst. De som fremforcr denne påstanden har ikke folt seg forplikte! til
nivrmere å presisere hva de legger i
begrepet lost. d.v.s. hva som er de
nødvendige og tilstrckkelige betingelser for at spørsmålet skal kunne anses
for å v;i're løst. Før man meningsfylt
kan diskutere påstanden, må dette rent
semantiske aspekt avklarcs.
Det man konkret kan si er:
— de radioaktive avfallsstoffer representerer en langsiktig forpliktelse
for menneskeheten. Tidsperspektivet er lenger enn man har vært vant
til å tenke i. men inntil for ganske
nylig tenkte man ikke videre langt
hverken når det gjelder ressurseller forurensningsspørsmål.
— med den viten vi i dag har og den
teknologi vi disponerer vil vi på en
tilfredsstillende måte kunne handtere de radioaktive avfallsstoffer i
årtier fremover — sannsynligvis
meget lenger ved den metode som
nyttes i dag.
— Ved innsmelting i ildfast glass, for
øvrig av samme sorten som man
bruker til former i stekovner, og
deponering av disse glassflaskenc i
sjakter i tørre bergarter som har
vært stabile i flere hundre millioner
år, skulle en form for varig deponering være funnet.

Øystein Dahle:
Fossile ressurser
De fossile energiressurser kan sies å
representere et
overgangsfenomen
mellom fornybare og ikke-lornybare
ressurser. De er et resultat uv et organisk, naturlig kretsløp, men dannelseshastigheten i forhold til uttaket er
sa liten at en normalt sorterer de fossile energiressursene som ikke-fonnbarc ressurser. Den totale tilgjengclighet av forskjellige typer fossile encrgibærere, forbruksutvikling og kriterier
for fornuftig ressursdisponering er
stikkordene for denne presentasjonen.
Del er for ovrig forunderlig og interessant i hvilken grad det er total enighet
om onskeligheten av en jt>rnujiii> ressursdisponering. Hemmeligheten ligger
åpenbart i å finne en tilstrekkelig generell og upresis formulering til at alle
kan finne forsvar for sin ressursvurdering. Professor Dahl understreket i en
glimrende artikkel i Samtiden at «fornuftig» er forskjellig om kortsiktige
eller langsiktige perspektiver legger til
grunn, dessuten meget forskjellig om
en legger private interesser til grunn
framfor en samfunnsmessig for ikke å
si global vurdering.
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Forbruksutvikling over 100 år
med ulike vekstforufsetninger.
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milliarder tort organisk materiale eller
m.a.o. omdunnes nærmen; 10(1 .Tiilliarder tunn karbon til glukose ua fotosyntesen, og senere i alt vesentlig ti;
bakefores til biosphæren som CO-, ved
forråtnclse og forbrenning. På de; nå\ ærende tidspunkt er dei menneskelige

Del sporsni.il sum stadi'.1 stillcs i rcssurssammenheni;. er hsor mse Jet er
igjen p;'i klodcti as de forskjellige is per
fossile energihiiTere Dette er en neologisk-iekni>.k-ok(inomisk prnhk-mstiliillt! som furulsetler al si har definert
pris ug leknologi-furuisetninger. Det
arbeid som har sært furutuaende fur
presentasjunen as Ressursmeldiniien i
mars har s.i-rt aserbesisende nok lil al
denne melding forutsetier som babl- at
jordens ressurser ict>n'ti\k scu er meget «.tore (fig. 11. Del shale er imidlertid ikke at de er slure, men al de er

endelige.
Fit;. 2 viser et anslag user de sikiigste
fossile enertiihærere. oc hus edubsen asjonene fra denne skis-.cn r for det
første å bekrefie at kull er den domi-

Ressurs-kategorisering

Når samtidig begrepet ressurs i seg
seiv er nokså trtyelig, vil ressursanslag
være bestemt av hvilke prismessige og
teknologiske vurderinger en baserer
seg på.
Når det gjelder de fossile ressurser,
kan en forcnklet si al den endelige
oksydasjon eller forbrenning for konsentert energifrigjøring er avslutningen
på en forråtnelses- og dekomponeringsprosess som ble avbrutt for flere
millioner år siden. Det er bestandig
interessant å se den menneskelige aktivitet i lys av naturens evige prosesscr.
Med hensyn til karbon-kretsløpet er
det knyttet til fotosyntesen og i størrclsesorden *yJ0 % av mottatt solenergi fikseres i den organiske prosessen. Dette representerer en netto produksjon pr. år på mellom 150 og 200

Mitinini;

hidraj: ca. ^ milliarder lunn karbon [ir
;'ir i lunn as forbrenning as fo«.»ile
encrgiba-rere.

Oppdaget 'orekomst
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Anslag over verdens
fossile ressurser
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Etlar HR. Warman (1972) Geographical J 138(3)

nerende energibærer i denne gruppen.
dernest at tradisjonell råolje og naturgass er omtrent likeverdige mengdemessig, dcssuten at mer eksotiske fossile forekomster som oljetjære. tjærcsand og oljeskifer representerer betydelige reservoirer for hydrokarboner
om enn på et vesentlig høyere prisnivå
enn dagens.
Anslaget over total oljetilgjergelighet
er for tiden i underkant av 300 milliaruer tonn eller ca. 100 ganger årsforbruket i 1974. Denne oljemengden
svarer til et metertykt lagt over hele
Norges areal fra Lindesnes til Nordkapp (eller % millimeter over hele
kloden).

uavhengige studier i slutten av 197-1
kom med anslag rundt 35(1—360 milliarder tonn. Den kjente nederlandske
oljeokonomen Peter Odell si a er
kjent for optimistiske anslag av oljereservene, har ekstrapolert en I. grads
kurvetilpasning til eksisterende data
(fig. 3) og på et slikt grunnlag sage:
seg å postulere at reserveanslagene
fortsatt er på vei oppover. Fn 2. grads
kurvetilpasning til kjente data gir mindre optimistiske data. Imidlertid er de
påviste reserver vesentlig mindre og pr.
1/1-75 i storrelsesorden l)5 milliardth
tonn (715 milliarder fat). Fig. 4 \iser
en antatt regionfordelhv; av såvel produsert, påvist og antat (uoppdaget)
olje, og denne skisser forteller i korthet:
— Det vcsentlige volum av påviste
oljereserver ligger i Midt-Østen.
— Den olje man forventer å finne
hefinner seg hovedsakdig utenfor
Midt-Østen.
Både geologiske (og dermed økonomiske) og volummessige forutsetninger
er til stede for at de neste 15—20 år
«tilhører» 'Vlidt-Østens oljeland. I historisk summenheng var araberlandenes prisaksjoner fra 18 måneder siden
meget viktige og sammen med «Limits
to growths-studiet de to enkeltbegivenheter som startet en generell res-

Anslag over verdens totalt
tilgjengelige raoljemengde
Mllllardtr fal
«DO-

Det er en betydelig diskusjon omkring
dette tallet. Etter hvert som den tilgjengelige geologiske datamengde har
øket, og forståelsen for hvilke strukturer som kan være oljeførende har blitt
bedre, er totalanslaget blitt høyere. I
de siste 10 årene har totaltallet svinget
rundt 300 milliardar tonn, helt til 3
22

3000

i grad» ragrasionuntlyu

MOD-

grads
kurvalllpunlng

1000

19W

sa

Verdens råoljemengder

sursdebatt og reiste berettigede sporsmåhtegn ved etterkrigstidens vekstmani. For vår egen del var naturligvis
oljcprisøkningen samtidig inngangsbilletten til oljealderen. Det er de kunstig
etablerte referansepriser for olje som
gjør Nordsjøoljen konkurransedyktig.
Når vi imidlertid registrerer det faktum at Midt-Østen-oljens pris overhodet ikke er kostnadsorientert (i
Saudi-Arabia er omkostningene ved å
få oljen fram til lastehavn ca. 2 ',< av
fob pris), er det klart at de normale
markedsmekanismer trenger litt hjelp
for å stimulere de tidskrevende prosjekter som alternativ energi generelt
står for.
Siden Nordsjøen er nevnt, inngår de
påviste reserver med 3 milliarder tonn
i totaloverslaget på 95 milliarder. Men
siden Nordsjøen er et ferskt utviklingsområde, er sannsynligvis potensialet
for yttcrligere oppdagclser større enn i
Midt-Østen og USA. Naturgass kommer i tillegg til oljereservene, og Nordsjøreservene av gass anslås på energibasis temmelig likeverdig med oljen.
Når Norges produksjon i slutten av
syttiårene nærmer seg 90 millioncr årstonn oljeekvivalent, vil vi ha en sam-

monliknbar produksjon med Libya.
Kuawit og Irak. Av en eller annen
grunn omtales detie som en moderat
utvikling i Nordsjøen(?).

Fersonuanspcn i USA

L.i oss samtidig registrere at for I-.uropa vil oljemengden i Statfjnrd nlcnc
dekke 4—6 måneders forbruk, og så
la denne informasjonen henge i luftcn
for den tolkning som måtte hove.
Hva skal vi så bruke alle disse tallene
til? Riktignok er reservene «teoretisk
soll» meget store, men av storre og
helt avgjørendc beiydning er den d\namikk som vil prege forbruksveksten.
Fram til 1973 hadde oljeproduksjonen
gjennomlevd en vekstrate på 6.94 'r
som gjennomsnitt pr. år over en 80 års
periode. En slik vekstrate tilsvarer en
fordobling i uttak pr. 10 år, og kunne
antagelig teknisk fysisk sett vært oppretthoidt 15—20 år til, men uansett reservcanslag er en slik vekst totalt uten
langtidsperspektiv. Begrepet «fordoblingstid» er en karakteristikk av en
eksponentiell mengde utvikling og på
mange måler viktigere enn årlig vekstprosent. Eksponentiell vekst er i seg
seiv eksplosivt dynamisk nar totalmengden har kommet over et praktisk
Oljen i energlhusholdningen
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grenseområde, og ekstrapolering av
slike vekst-tendenser er i seg seiv meningsløs. Mens vekst er selve symbolet
på liv. er ukontrollert vekst populært
sagt kreflcellens filosofi. I vedlagt tubell ' er vist en oppstilling over hva
forskjellige vekstforutsetninger betyr
av fordoblinger over en 100 års periode. Det er direkte tankevekkende at
en gitt utgangsmengde 871-dobles i
denne periode med 7 r r vekst pr. år.
Det er en gryende erkjennelse av at
man nærmer seg et energetisk maksimalforbruk i den encrgi-intensive del
av verden. Uenigheten er utvilsomt
større med hensyn til når en encrgistabilisering må foretas enn om en slik
tankegang er nødvendig. Stadig flere
tror at ubegrenset energitilgang er alvorligere for vår klodes framtid enn
knapp tilgang. Problematikken omkring energibehov, og sammenheng
mellom energiforbruk og samfunnsutvikling, kjøpekraft og velstand er komplisert, og en konstruktiv langvarig
samfunnsdebatt er nødvendig for å nå
en tilstrekkelig modningsgrad som en

slik omlegging forutsetter. I mrflomtidon mi energivekMen dempes ved
hjelp av konvensjonelle tiltak oc cksisterende teknologi; det \il si en maksimal innsats innenfor fellene energiøkonomisering og energieffektivisering.
Utgangspunktet for å spare energi er
det aller beste. Både priser og mentalitet har forandret seg tilstrekkelig til
å gi startgrunnlaget. Energisparing vil
bli behandle! separat, men la meg likevel nevne et regneeksempel som illustrerer problemstillingen. Eksemplet er
hentet fra USA. ikke fordi USA er
mindre bevisste enn oss seiv. men heller fordi de har befunnet seg lengre på
vekstkurven. Utviklingen etter 2. verdenskrig har gitt en dramatisk okning i
antall biler og forbruket av bensin. En
konsekvens av okende kjøpekraft, av
ønsket om mobilitet og personlig prioritering har gitt en bilpark som i gjennomsnitt pr. bil veier 1600 kg. En tilsvarendc statistikk viser at den europeiske gjennomsnittsbilen veier 1100
kg. Uten å berøre kontroversielle syns23

punkter omkring privatbilisme kan vi
anta al 1100 kg bil gir en tilfredsstillcnde transportevne og heregne dei
ekstra bensinforbruket som 500 kg ekstra bil forutsetter. På basis av 1 Hl millioner biler med årskjoring mellom 20
og 30 00(1 km, er det enkelt å beregne
et merjarbruk på bortimot 2 millioner
fat bensin pr. dag. For sammenlikningens skyld regner man å komme opp i
et tilsvarende kvantum råoljeproduksjon i hele Nordsjocn i 1078, og dersom vi teoretisk forutsetter at denne
olje 100 'i kunne omdannes til benin. ville det altså kun dekke det behov
som 500 kg ekstra bilvc.tt på amerikanske veier legger beslag på.
Slike problemer er vesentlig lettere
både å påvise og løse jo lenger borte
de forekomraer. Vekstreduksjon på
morgendagens bil må startes i dag,
men de økonomiske kjørevaner kai,
innarbeides nå, og effektene er forbausendc.
Energiforbruk går ikke nedover ved
ønsketenkning, og total energivekstdemping er oppnåelig bare dersom det
oppfattes som en nasjonal målsetting
og nødvendig oppmerksomhet, administrativ kapasitet og kapital prioriteres i en slik retning. Hva som er økonomisk og teknisk mulig, bestemmes i
stor grad av bevilgningene til forskning og utvikling.
Det er gradvis blitt stadig klarere
at de signaler som lettest oppfattes og
som mest effektivt resulterer i handling, er prissignalene. En prisøkning på
energi ikke bare stimulerer sparing,
men stimulerer utvikling av mer effektiv teknologi. Det som foregår i stor
målestokk i global sammenheng er et
gigantisk forsøk på å etablere priselastisiteten for energi.

med de overordnede målsetninger.
Energi er imidlertid sel ve multiplikatoreffekten som mangedobler den
menneskelige kapasitet og produktivitet.
Det er ingen grunn til å tro at energistabilisering blir enklere å gjennomføre på senere tidspunkt. Tvertimot er
det en rekke ting som indikerer at det
bare blir vanskeligerc.
Vårt største problem er i realiteten
ikke mangel på data, men heller vår
manglcnde evne til å forstå konsekvensenc av den informasjon vi allerede har. Kjensgjerningene opphører
imidlertid ikke å eksistere fordi om de
ignoreres.
Heller enn å spørre hvor mye energi
vårt utviklingsmønster forutsetter, må
problemformulering bli å finne ut hvor
mye energi vi kan klare oss med.
Det ligger en kolossal utfordring til et
modent, moderne samfunn i en slik
revidert problemstilling. Og denne utfordring må vi møte i fellesskap.

Bensinforbruket i USA
(1968—1973)
Mill.
tonn/Ar

Figur 7
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Energi er en innsatsfaktor, og langsiktige vurderinger må knyttes sammen
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Debatt elter Gunnar Vatten* og
Øystein Dahles havedinnlegg
RAGNHILD SUNDBY
Når det gjelder deponering av det høyaktive, radioaktive avfallet, så sier Vatten at dette spørsmålet er løst, hvis jeg
forstod ham riktig. Er det da slik å forstå
at det ikke er nødvendig med overvaking
av dette stoffet. Kan dette plasseres i
områdene og ligge der liten at man foretar noen spesiell overvaking av det.
GUNNAR VATTEN
Det er selvfølg<*Ug behov for overvaking
av dette materiale. Men den nye form
for innstøping av avfall i plast og ildfast,
ildherdet glass gjør det vanskelig for ikke
å si umulig for kjemikere å ta ut stoffene, dvs. de radioaktive stoffene fra
glasset. Men det er like klart at de steder
hvor avfallet deponeres bør være under
bevoktning.
JAN DØDERLEIN
Jeg har en kort kommentar til Vatten
vedrørende det radioaktive avfallet. Den
policy man i dag fører i kjernekraftutbygging er at det radioaktive avfallet skal
isoleres fra mennesker og naturmiljø,
mens det så vidt jeg vet ikke finnes noen
klar policy om hvordan man skal handler; avfall og utslipp fra andre former
for varmekraft som i dag distribueres
fritt i naturmiljøet.

ØYSTEIN DAIILE
I forbindclse med storLngsbehandlingen
av encrgimcldtngen hle det klart ut man
ville ga inn for viderc utbygging av vannkraft, men al dei også ville Vitre nodvendig å bygge ul varmekraft. I h\ ilken
form vannkraflen kommer er i førsle
omgang likegyldig, dvs. om det blir gass
eller olje Jeg tror al de fleste er enige
om at vannkraft-epoken, uansett om den
har v;vrt positiv eller negativ, er i ferd
med a ta slutt. I del øyeblikk den avsluttes kommer vi i en noksii pussig cnergimcssig situasjon. V'ir energitilførsel på
nasjonal basis vil når del gjelder omkostninger, tilnærmet bli lik den som vare
konkurrenter har. og vi får da en veldig
interessant problemstilling om hvordan
våre basiskraftmengder skal disponeres. I
dag har vi den situasjon hvor vi f. eks.
baserer vår aluminiumindustri på import
av fire tonn råstoff for hvert tonn ferdig
metall vi produserer og hvor vi hittil har
hatt så lave encrgiomkostningcr at norsk
aluminiumsindustri ikkc har kunnet forsvare effektivisering for å få elektrisitctsutbyttet opp, eller rettere sagt aluminiumsutbyttet i forhold til energiinnsats.
Det er en reell fare for at vi plutsclig
befinner oss i den situasjon at vi har de
samme marginale omkostningene som
konkurrentene og vi har blitt akterutseilt
med hensyn til energieffektiviteten. Detle
tilsicr at vi bør forberede oss på å unngå
skadevirkningcr i god tid. Det andre
punktet er at hvis vi nå stimulerer bruk
av elektrisitet f. eks. i boligoppvarmingcn. og det samtidig ikke foreligger noen
mulighet for bruk av andre alternative
oppvarmings-former da kommer man i
en ugunstig situasjon. Man bruker elektrisitet om f. eks. 10 5r som er basert på
varmekraft som igjen er basert på brenning av olje slik at man får en veldig
lav total ulnyttclsesgrad. Først forbrenner man olje for å skape elektrisitet og så
omdanncr man elektrisitet igjen til varme. Dette er lite energiøkonomisk.

PAUL HOFSETH
Jeg savner to ting i Dahlcs innlegg. Saken er den at når det gjelder energi, så
er det ulike kvaliteter av energi. Elektri-

silel. del er den ubsoluil høyeste energiform, mens varme slår lavest på kvalitetsstigen. Det er ingen sum har gjennomført en analyse u\ hva slags kvalileler man trenger og den kvalitet man i
dag faktisk får utlevert. Del er m\e som
lyder på al seiv i de hoyiiuluslrielle samliinn si er uver .Ml ',' av sluttlevcransehchotcne lor energi, luvlempcraturenergi. altså varme. Og det er da sløsing
å pulte elektrisitet inn for å dekke delte
behovet. Del er mye som tyder på ul del
kre\es bure Kl',' eleklrisilel som slutlprudukt-energi. |-ør vi kan la noen rasjonelle policyu\ sjøreiser når det gjelder
satnmenselriing av energibærere, så bør
vi altså vurdere delie spørsmålet: ncmlig
hvor mye vi trenger av energi av forskjellige kvalitclcr. I tillegg mangier vi
en energiøkonomisk vurdering. F. eks. er
det mye som lyder på at kjernek/afiuibyggingen i seg seiv vil forbruke like
mye energi som den energien som kommer ut igjen som sluttprodukt i form av
elektrisitet. Vi får da både fossile energiforurensningsproblemer og senere dessuten kjernekraftens problemer. Når Iran
nå bygger kjernekraftverk, kan dette også ha andre grunner enn å produsere
elektrisk krafi. Man kan jo også få bomber av kjernekraftverk.

ningsoppgave sum eller mm upplutiung
ikke hare er nasjonal, men som er sa
komplisert Jt den fgsu mu ses pa internasjonal busis.

PAI I. IIOFSfTU
Jeg har hare en liten heinerkiiini: ul Vallen. Jeg er scivs.iui klar mer ut man ikkc
lår bomber direkte t'r;i n kjernekraftverk. Men poenget er ut sel\e kraftverket
gjør det mulii! a framstille de siolfer som
man igjen kan luge homher av

GUNNAR VATTEN
Jeg vil arrestere det Hofseth sa. Han sa
at vi får bomber av kjernekraftverk. Det
har ikke noe med realiteten å gjøre. For
øvrig er jeg enig med både Hofseth og
Dahlc i at den energiøkonomiske forskning står meget tilbake i vårt land. Jeg
kan nevne at regjeringen nettopp har besluttct at det skal nedsettes et urvalg med
mandat å granske det energiøkonomiske
forskningsmiljø her i landet og forsøke å
få til en koordinering av dette. Vi håper
at det skal bringe fram en del av de
reelle faktorer i vårt samfunn som vi i
dag mangier kunnskap om. Dette var noe
av det jeg forsøkte å komme fram til i
mitt første innlegg da jeg snakket om
energisparing og energiforbruk, netnlig at
vi har altfor liten reell bakgrunn for å
diskutere hvor problemene og mulighetene for sparing liggcr. Dette sr en forsk25

Olav Gjærevoll:
Økologiske vekstgrenser for energiforbruket
Det er vel så at ny crkjenneNe vokser
fram til enhvcr tid. Likevel foneller
historien oss også om erkjenneNessprang. I storparten av menneskehetens historie hle jorclen oppfaltet som
flat. SeK om det tok atskillig tid for
erkjennelsen av at jorden var rund slo
igjennom, var det historisk sett en kort
periode.
Vi er inne i en periode hvor del foregår en omfuuende erkjennelsesutvikling. Vi har i vår del av verden gjennomlcvct en eventyrlig vekstperiode på
det materielle området. Denne kvantitative vekst med sine åpenbare kvalitative sider har opptatt oss så sterkt at
vi ikke har sett vekstmcdaljcns bakside. På denne bakside firmer vi bl. a.
miljø- og ressursodeleggelse.
Okologien er som vitenskap ikke av
ny dato. men som ulminnelig kjent begrep er den ny. Det er i løpet av 10
—20 år den har gitt oss ny erkjennelse. Man har lenge visst at det er et
intimt samspill mellom alle organismer i naturen og miljofaktorene, men
jeg tror det er riktig å si at det er i
løpet av forholdsvis kort tid at dette
har nedfelt seg som ny erkjennelse.
Alle erkjenner nå at det er de mikroskopiske organismene i vann, saltvann
og ferskvann, som er fundamentet for
livsressurser som vi er direkte avhengige av. De færreste har sett disse
mikro-organismene i et mikroskop,
men man erkjenner deres tilstedeværelse og fundamentale bevdning. 70 €/r
av jordens oksygen produseres av
planteplanktonet.
Vi erkjenner næringskjedene i naturen
som begynner med mikroorganismene
og de grønne plantene og som — og
det er viktigst for oss — i mange tilfelle slutter med mennesket.
Vi erkjenner også at det er en kretsløpsøkonomi i naturen med sollyset
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som energikilde. Dei har levd mennesker eller menneskdiknende vesener
på denne jord i kanskje 2 millioner år.
1 den alt ovcrveiende del av denne tid
har det vært en okologisk balanse til
stede. Krotslopsmaskineriet har fungert.
Annerledes er det i vår tid. Vi griper
inn i kretsløpet og forstyrrer og «delegger det. Alle våre vekst- og ressursforbrukskurver følger det eksponentielle mønster. Befolkningsveksten i
verden følger dessverre også den samme kurve. Våre inngrep i naturmiljøet
og de fundamentale livsprosesser har
også en eksponentiell karakter. Det er
samme dynamikk på medaljens bakside som på forsider).
La meg for sikkerhets skyld også slå
fast at det er inngrepene i naturen som
gjør det mulig for menneskene å eksistere. I første omgang observerer vi
en primær virkning, Våre planer for
inngrep er som regel meget kortsiktige.
Vi har vanskeligheler med å forutsi
sekundærvirkningene, men det er nettopp disse som i dagens situasjon blir
mer og mc r åpenbare og bekymringsfulle. En kunne også si det slik: Ut
fra økonomiske og teknologiske kritencr handler vi kortsiktig. Ut fra økologiske vurderinger burde vi anleggc
et mer langsiktig perspektiv.
Det sies ofte at hvis vi bare har energi
nok, vil så å si ethvert problem løses.
Vi bruker energi til alle former for
produksjon, i industri, i jordbruk, i
transport. For å løse mange av miljøproblemene trenger vi også energi. Resirkulasjon av papir og metaller, f. eks.
er meget energikrevende. Renseanlegg
krever også energi.
Vi kan vel trygt si at energiressursene
er meget store. Den store potensielle
energikilde er solen, som i virkeligheten er en gigantisk fusjonsreaktor.

Vi utnytter en meget, meget liten del
av den energi som stråler inn mot vår
klode. Kull, olje og gass er lagret solenergi fra flere hundre millioner år
siden. Vunnkraften er også solenergi.
Det hovedproblem vi står overfor økologisk er for energiproduksjonen det
samme som for all annen produksjon:
Hva blir konsekvensene av de inngrep
som må gjøres og hva blir bivirkniiigene og sekundærvirkningene av solve
energiproduksjonen?
Jeg skal prøve å holde meg til den bcgrensning som ligger i det stilte spørsmål seiv om dette i aller htfyeste grad
henger sammen med bruken av energien. Man kan f. eks. bruke vannkraft
til sterkt forurensende produksjon og
oljeprodusert kraft til ren produksjon.
Fra et sirkulasjonssynspunkt framstår
vannkraften som det beste alternativ.
Her er det ganske enkelt tyngdekraften
som brukes omformet til elektrisitet.
Selve produksjonen er ren og uten
økologiske konsekvenser. Det er ingen
utslipp til verken jord, luft eller vann.
Den smule termiske forandring som
skjer med vannet gjennom turt.iien er
av bagatellmessig art.
Økologiske konsekvenser får man
først når reguleringer foretas. En endring i de hydrologiske forhold gjennom regulering kan ha store økologiske konsekvenser. Spesielt gjelder
det magasiner som brukes til årsreguleringer — ja, flerårsreguleringer —
og der det derfor blir store variasjoner
i vannstanden.
Vann er kjemisk sett et meget enkelt
stoff, men i biologisk forstand er det
atskillig mer komplisert. Det vi ikke
må glemme er at vann er el livsmiljø.
I en innsjø er ikke alle deler like viktige. De grunne partier har det rikcste
liv, spesielt gjelder dette strandsonen.

Hvis produksjonen der fursiyrres eller
odelegges, vil delte få konsekvenser
for vassdraget for øvrig.

være til slede sammen med karbon op,
karbohydrutene. Sot har vel vært til
større menneskehg sjenanse enn del
har skapt okologiske pmhlemer. VanDet er mange vernekriiierer som kom- ligvis vil det sammen med kull og olje
mer inn i samhand med et vassdrag, forekomme svnvelforbindelser sum
friluftsinteresser, vitenskapelige og pe- ved forbrenning gir S()_,. Det er veldagogiske interesser, landskupsmessige dige mengder S(\. som produseres
og etiske vurderinger. Det viktigste er I'or verden som helhet Me del i lyfi1)
nnr all kommer til alt, vannct <mm pro- anslått til 100 mill. tonn. for Fiuropu
duserende livsmiljø. F.n regulering kan ligger tullet i dag mellom 15 og 2d
lell kutte elt eller flere av de ledd som mill. tonn. Vflr egen produksjon ligger
hinder næringskjedene i vann summen. pa ca. 25(11100 tonn. SO, oksyderes
lil SO:l som sammen med vann gir
Reguleringene kan også virke inn på H.jSO,. Og svovelsyre er ei stoff som
det lerrestriske miljø. Særlig gjelder ikke er til a spoke med.
dette de tilfcller der en elv tas ut av
ett dalføre og føres over til et annet. Svovelsyren hlir ikke i atmosfæren.
Klimatiske endringer er heller ikke Med nedbøren kommer den ned. I
ukjente i samband med vassdragsregu- havet er det nok av nøytraliserende
leringer, og siden klimaet er en av de stoffer. Der det er rikelig med kalkviktigsie økologiske faktorer, kan man holdige bergarter, vil nøytralisering
også her få visse konsekvenser. seiv lett finne sted. Annerledes blir del der
om disse kanskje ikke er av de alvor- berggrunn og jord fra for av er relativt
ligste. Ved neddemming kan viktige sur og uten evne til å nøytralisere
livsmiljøer gå tapt.
mere. Der gir sur nedbor et enda surere miljo.

Kull, olje, gass
De fossile energikilder er magasinert
solenergi. Det er planteproduksjonen i
tidligere geologiske perioder som vi i
dag utnytter. Og vi utnytter den i et
hurtig tempo. Det nåværende uttak av
kull i en år tilsvarer — med den langsomme takt fossileringen av organisk
materiale hadde — en produksjonstid
på 200 000—400 000 år!
Disse energikildene svarer i dag for
ca. 95 % av det totale energiforbruk.
I løpet av de siste 20—30 år har kull
redusert sin andel fra ca. 60 % til under 30 %, mens olje og gass har økt
til omkring 70 %.
De økologiske konsekvenser av forbrenningen av fossilt materiale er i
prinsippet de samme, i atskillig grad
avhengig av de grunnstoffer som måtte

Problemene omkring den sure nedbør
er så velkjente at jeg ikke skal gå nærmere inn på disse. Vi vet at store
mengder SOL> kommer fra de store
varmekraftverk i Mellom-Europa og
inn over vårt land. Ved hjelp av hove
skorsteiner føres forbrenningsproduktene så høyt opp at de nære omgivelser
kan få en forbedret situasjon, men SOL.
blir ikke borte. Det skjer en langtransport.

Norge leder gjennom N1LU et stort
OECD-prosjekt som skal klarlegge
problemene omkring den sure nedbør.
Et stort forskingsprosjekt finansiert
bl. a. av Miljøverndepartementet er i
gang for å finne de økologiske konsekvensene. Det rår ennå atskillig
uenighet om hvor store disse er.

Storst hv.-vismali.-iule sitter man inne
med nar del gjelder konsekveilseile I
våre elver ug innsjoer. Du loreligiier
malinger nun p.i en uverhev isende
måle |i<.iellei al \annels surhelsurad
har okl. Vj \et al lor svært manue
organismer nærmer man seg en kritisk
grense nar pH kommer under 5.U
Voksen fisk ka;i nuk greie seg forholdsvis hra i el så sun nuljo. men
her kommer igjen det okologiske samspill og næringskjedene inn i bildet
Krepsdyr og snegler synes .i sære mest
omtalig o\erfor lav pH. likesa fiskeyngelen. Og d.i hjelper det lite ai den
voksne fisk ikke blir særlig påvirket.
Den kan heller ikke le\e. nar de! den
skal spise blir borte.
Seiv om enkelte ennå synes a være
skeptiske med hensyn til de okologiske
konsekvensene a\ forsuringen. synes
her bevismaterialet a være overveldende. Nar hundrevis av vassdrag i den
sorlige del av Norge er blill tiskeiomme i lopet av meget kort tid. og del
ikke er mulig a registrere andre årsaker enn en okende surheisgrad. da
synes årsaks.siimmenhengen a vare
klar. Dette understrekes igjen av det
faktum ai dei er nettopp den del av
landet der bergartenes pufferevne er
minst, som blir sterkest rammel.
Det forskingsprosjekt over sur nedbørs virkning som jeg nevnte. gjelder
skogen. Det er alminnelig antatt at en
utvasking av jordbunnens mineraler
gjennom surere vann. vil ha konsekvenser for skogens vekst. Det er spesielt kalsium-utvaskingen som her vil
representere dei farlige. En har undersokelser som viser at det er en sammenheng mellom skogvekst og kalsiuminnhold. Alt. nærsagt, vokser best
på moldjord med bra kalkinnhold. Vi
tilfører da også jorda kalkgjodning på
forskjellig måte. Det er åpenbart at
det er en nær sammenheng mellom
jordens kalsiuminnhold og den mikro27

biologiske aktivitet som er a\gjorende
for skogstrærnes opptak av mtringssioffer.
Bade finske og svenske undersokelser
stotter de norske undersokelser som
hittil er utfort og som konkluderer
med al det skjer en tilvekstreduksjon
på inntil 0,5 prosent pr. år.
Jeg går ut Ira at de megel omlaltende
undersokelser som nå pågår, vil kunne
bringe sikrere og mer nøyaktige diita.
Skulle det dreie seg om en tilvekstreduksjon av den storrelsesorden jeg
nevnte. kan enhver tenke seg til hvilke
katastrofale folger den vil få i lopet av
forholdsvis kort tid. Og det er grunn
til å nevne at tilvekstreduksjonen av
skogen sannsynligvis vi! være den storste okologiske konsekv ens, men likevel
bare være én av de mange. Hele vårt
biologiske miljo vil bli påvirket i siorre
eller mindre grad og alltid i negativ
retning.
Kan man så okologisk sett mote truse'en med mottiltak eller reparasjoner?
Til det kan man trygt svare nei. Skulle
man kalke det utsatte sørnorske landskapet, vil man stå overfor en praktisk
og økonomisk oppgave av uante dimensjoner. Forsuringen av miljøet kan
bare stoppes ved selve kilden.
Et lyspunkt i situasjonen er at Nordsjøoljen er meget svovelfattig. Skal en
først bruke hydrokarboner til energiproduksjon, er kraftverk basert på gass
det økologisk sett gunstigste. idet dette
gir meget små forurensninger.
En annen økologisk konsekvens av
den økte forbrenning av fossile lagerressurser har sammenheng med jordens varmebalanse. Jeg nevnte at det
årlige uttak av kull svarer til 200 000
—400 000 års produksjonstid. I tillegg
kommer så de enorme forbrenninger
av olje og gass. Ved denne forbrenning produseres vanndamp og CO 2 .
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I atmosfæren er dei ca. (1,(13 '< CO...
Denne beskjedne mengde er av største
bendning for livet på jorda, ja. helt
uvgjorende. De gronnc plantene hinder
ved hjelp av solenergien, vann og CO_,
sammen til kullhxdrater. CO.j er med
andre ord et av hovedbvggestoffene i
naturen.
Helt fra betennelsen av forrige århundre har man vært oppmerksom på
at CO.j-innhoUIct i atmosfæren kan hn
betydning for klimaet. Temperaturbalansen på jorden opprettholdes ved
at innstrålinger av solenergi motsvares
av utstrålingen. Nå er det slik at CO.,
slipper igjennom de synlige lysstråler
som gir solenergi til jorden. Jorden på
sin side utstråler varme i form av infrarode stråler som ahsorberes av
CO... Dette betyr at et lag CO_, ville
holde mye av utstrålingsenergien tilbake i atmosfæren. Det er dette som
kalles drivhuseffekten av CO...
I naturen er det imidlertid en viktig
regulator av COL.-innholdet. ncmlig
havet. Hvis CO^-inholdet i atmosfæren
oker. opptar huvvannct i det minste en
del av denne okning. Det skjer en stadig utveksling av CO_, mellom atmosfære og hav. Denne avbalansering av
CO.j-innholdet er imidlertid en prosess
som skjer over et langt tidsrom. Gjennom flere hundre millioncr år ble
enorme kvanta CO;, bundet i plantemateriale som ble til fossile kull og
olje. Disse enorme kvanta frigjør vi i
løpet av et kort tidsrom.
Det er en kjensgjerning at atmosfærens
COj-innhold øker. Det dreier seg riktignok om meget små forandringer.
men seiv små forandringer i temperaturen kan ha store konsekvenser. Det
kan vel være stunder da vi i Norge
kunne ønske oss en drivhuseffekt, men
hvis denne skulle føre til økt avsmelting i polområdenc og høyere vannstand i verdenshavene, så vil antakelig
gleden avta raskt.

Jeg vil i ovebiikket ikke legge altfor
stor vekt på drivhuseffekten av CO...
men det er vel urunn til a følge inne
med i utviklingen. for. som sagt, her
kan de meget små forandringer ha
store konsekvenser.
I forbindelse med olje og gass som
energibærere må en selvfolgelig ta med
i vurderingen de okologiske konsekvenser selve utvinningen har. før en
kommer så langt som til energiproduksjon av de sjmme rastoffer. Her står
da som alle vet, oljeutvinning ute i
sjøen i en ganske annen situasjon enn
utvinninger på land. Jeg vil i hvert fall
nevne dette for at ull skal komme med
i det totale bilde. Etter all sunnsynlighet vil utvinningen av olje fra kontinentalsokler øke sterkt i tiden framover. Seiv med de beste sikkerhetsforskrifter og forbedret teknologi vil en
tapspromille på en tidel eller to heiv
flere titusen tonn oljesol i Nordsjøen.
Kn av våre kjente havforskere har sagt
at oljesøl er sjøens thalidomidtragedie.
Oljen vil forst og fremst berore de
øverste vannlag, men del er da også
disse som er de viktigste biologisk sett.
Fiskeyngelen holder seg i stor utstrekning nær overflaten.
Vi kjenner de lett synlige biologiske
tragedier når fugler kommer bort i
oljeflak. Enda alvorligcre er nok de
vi ikke så lett kan observere.
En betydclig fare ligger ogsft i at et
tynt oljelag på havoverflatcn virker
lysabsorbcrende slik at planteplanktonet som utgjør primærprodusentene i
havet, vil få nedsatt produksjon. Oljens mange faremomenter i havet øker
desto lenger nord vi kommer. I varme
havområder vil nedbrytingsorganismen
hurtig ta seg av oljesøl. Desto lenger
nord en kommer desto mindre blir det
av de organismer som er i stand til å
føre oljeforurensningene tilbake til naturens kretsløp.
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Kjernekraft
Det foregår
diskusjon

en lil dels

folelsesladet

om kjernekraft

og konse-

kvensene ved framstilling

av denne.

Jesj toler meg ikke kompetent

ti! a

opptre som domnier i den pagaende
kamp.
Ved de reaktorer som nå bruke* skjer
det en kløyving av urankjernen. Det
oppstar fisjonsprodukter og flere a\
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disse er radioaktive. I tillegg lar man
akiiveringsproduktcr. dvs. neutroner
som lekker ut av kjedereaksjonen og
forårsaker kjernereaksjoner i de li —
I
stotende media og derved omvandler
atomkjerncnc til radioaktive sådanne.
Debatten gjelder i torste rekke de biologiske virkninger sum stråling medforer. Vi lenker da sxrlig på de skadevirkninger dette måtie ha på mennesket, såvel akutte skader som langtidsvirkninger og genetiske skader. Det er
klart at det som måtte virke skadelig
på mennesket også vil ha likncnde
virkning på andre organismer, både
dyr og planter. Mutasjoner kan gi seg
uttrykk i arvelige misdannelser eller
sykdommer. Disse kan indirekte ramme mennesket.
Betydelige okologiske virkninger kan
en få gjennom kjølevannsuislippet for
kjernekraftverk. I Skandinavia har
man liten erfaring med de virkninger
utslipp av varmt vann har for fjord og
kystområde. Temperaturen innvirker
på de kjemiske og fysiologiske forhold
og dermed for alt levende i vannet.
men det er nærmest umulig å forutsi
detaljert de biologiske virkninger i en
resipient på kortere eller lengre sikt.
NIVÅ og Vassdrags- og havnclaboratoriet utfører etter hva jeg vet. undersøkelser på dette område.
Biologiske prosessers hastighet oker
normalt med Okende temperatur opp
til et bestemt nivå hvor en fortsatt
tempcraturvirkning fører til nedgi.ng i
aktivitet. Livsprosessene i en organisme er et komplisert samspill av mange
biologiske prosesser. Evnen til å tilpasse seg forskjellige temperaturforhold er en arvelig egenskap. De første
stadier av en livssyklus er normalt særlig ømfintlig overfor ytre forhold. Utviklingen av egg og larver foregår innen snevrere temperaturgrenser enn
de som voksne dyr kan tolerere. Svært
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ofte er det tcmpcraturområde hvor
forplanmingen kan skje. sierlig snevert.
Gyting utløscs ofte ved bestemte lemperaiiirer og den er tilpasset næringsorganismenes opptreden og foregår
normalt nar næringstilgangen er god.
Næringsorganismenc
er
vanligvis
planktoniske alger. Forekomsten av
disse er mcr bestemt av lysforhold enn
av temperaturer. Dersom en temperaturøkning i vannet skulle utløsc gyting på et annet tidspunkt, et tidspunkt
da planktonmengden på grunn av lysforholdene er liten, vil larvene dø av
mangel på næring. Man slår her utvilsomt overfor et fint tilpasset system,
hvor seiv små inngrep vil få store konsekvenser.
Enhver form for energiproduksjon har
konsekvenser for miljøet, men på
hoyst forskjellig måte. Hele vår tilværelse er også avhengig av at vi må ta
visse risikoer. Vi tar en betydelig
risiko når vi setter oss i en bil. Vi tar
en risiko hvis vi uten bruk av annen
energi enn vår egen, setter oss på en
sykkel.
Når vi skal vurdere økologiske vekstgrenser for energiforbruket, vil jeg
legge størst vekt på i hvilken grad
energiproduksjon vil gå ut over de primærprodusenter som vi til syvende og
sist er avhengig av. Hvis det skulle
være noen tvil til stede ved vurderingene, synes jeg at den tvilen skal komme primærprodusentene til gode.
Nå er det jo en kjensgjerning at vi kan
øke primærproduksjonen ved hjelp av
energi. Kunstgjødsel er et eksempel på
det. Her står man overfor kompliserte
vurderinger. Energi er fundamentalt
for alt levende. Hvis vi er i stand til
å binde mer av den energi som strømmer til oss, kan vi også øke produksjonen. Det vi særlig må passe på er at

de negative virkningene blir minst mulige, ai risikoene blir minst mulige.
Det er ikke selve ftwrgiprodukxjonrn
som representerer de største truslene
økologisk sett. Det er f. eks. teknisk
sett ingen overveldcnde oppgave å få
vekk utslippcnc av SO._, til atmosfæren.
Jeg velger å se energiproduksjonen i
nøye sammen heng med vår ressursbruk for øvrig. Det er klare økologiske
hegrensninger for ressursbruken på
romskipet Jorden, også for energibruken. Befolkningsøkning og ressursforbruk framstilles geometrisk i kurver
med eksponentiell vekst, kurver som
stiger mer og mcr opp mot himmelen.
For å understreke alvoret i situasjonen
bør vi speilvende dem.

Egil Hesstvedt:
Forurensningsvirkninger av energiforbruket
I løpet us de siste Ar har vi i deler av
seiden opplevd de verste torkekatastrofer i manns minne (ijennnm massemedia kom den nesten ufattelige nød
og elendighel som rummel våre medmennesker oss nær inn på livet Den
hele verden var skakei opp. og mange
stille seg spørsmål som: hvor lenet-'
kan det vare, o;1 vil undre strok kunne
ramines'.' Og ikke minst trengte spørsmålet seg fram om man stod overfor
en nulurlig variant uv bibelhistoriene
sju magre år eller om menneskene seiv
var skyld i det som var skjedd. Mange
forsøk ble gjort på å forklare de unormale klimaforhold ut fra en menneskelig endring av jord og atmosfære. Men
felles for alle slike hypoteser var at de
bygget på en sterkt forenkle! argumentasjon. Jordens klima er resultat av et
meget komplisert samspill mellom en
lang rekke faktorer. Virkningen av en
endring av en av disse faktorene kan
ikke vurderes uten at man tar med alle
de feed-back-mekanismer som ligger i
systemet. Så kanskje det mest positive
resultat av de diskusjoner som fulgte
var at man til fulle ble klar over hvilket alvoHig problem man står overfor
og hvor lite man i grunnen vet om det.
De aller fleste hypoteser om en mulig
antropogen påvirkning av det globale
klima tar utgangspunkt i forurensning
i en eller annen form. Det nærmest
klassiske eksempel ei den stadig økende mengde av CO a i atmosfæren, et
resultat av det økende forbruk av fossilt brensel. Dette problemet har man
vært oppmerksom på lenge, og man
har forlengst utført bcregninger som
antyder hvilke temperaturend ringer
dette vil kunne før med seg. Hva man
imidlertid ikke vet, er hvilke konsekvenscr disse temperaturendringer vil
ha for klimaet. Vi skal her begrense
oss til en omtale av de typer av forurensning som kan tenkes å føre til
klimaendringer. 1 videste forstand gjelder riktignok dette også for en lang

rekke forurensninger som primært har
biologiske konsekvenser. si un derveil
pa meget lang sikl kan lenkes å ha en
MSS klimatisk konsekvens. Slike forurensninger er utelatl. dels fordi de vil
bli behandle! i andre innlegg, dels
fordi de som klimafaktor er ubelvdelige. sammenlignet med dom \i skal
omtale. Videre vil innlegget begrenses
til en omtale av utslipp i luft.
Likevel blir man stående igjen med en
rekke forurensninger som alle mer
eller mindre direkte kan tilbakefores
til forbruk av energi. Disse forurensninger kan man inndele i to hovedgrupper elter hvordan de kan tenkes å
påvirke det globale klima:
a) direkte påvirkning a\ aimosfærens
varmebudsjelt og dermed på de primære klimafaklorer som temperatur, vind og nedbor,
b) virkning på vårt ultrafilolctte strålingsklima ved at stratosfæren*
osonlag reduseres.
Vi skal først la for oss de to viktigste
forurensninger som horer lil den første
av disse kategorier, nemlig termisk
forurensning og det stadig økende utslipp av CO.,. Som allerede nevnt vil
begge disse forurensninger endre atmosf.Trens varmebudsjett slik at middeltemperaturen øker. Om dette herskcr ingen tvil. Tvilen kommer inn når
man skal vurdere storrelsen av de klimatiske konsekvenser. I tillegg kommer et viktig moment som går på klimaendringers natur: er en større klimaendring en reversibel eller irreversibel prosess? M.a.o. hvis f. eks. en
økning av CO2-innholdet over en viss
grense fører til en ny klimatype, vil da
en senere reduksjon av CO.j-innholdet
til gammelt nivå gi oss det tidligere
klima tilbake? Eller har atmosfæren
innstillet seg i en ny, nesten stabil tilstand? Dette problemet stod sentralt
ved den ekspertkonferanse som WMO
arrangerte i Stockholm sist sommer

som el ledd i liiiheiedeKene ul cl \erdensomspeniiende klimapro-iekt i næi
framtid, utcn at m.m k• >m ul noen
konklusjon
Ved produksjon JV eneigi. 1. i-kv ved
forbrenning av fossilt brensel, nvtiii;gjOr man seg hare rundt regnet ' .. av
den lilgjengelige energi. Kesten vil
ulilsiktel tilfores atmosfæren i forn, av
varme. Også en del av den nvtliggiorte
energi vil etter h v m ullores atmosfæren. For na a kunne bedomme den
klimatiske virkning av denne samlcdc
varmetilforsel. rna %i sammenligne den
med den varmemengde som tillore1»
atmosfæren (ra solen.
Jordens middeltemperatur er i torste
tilnærmelse bestemt ved like\ekten
mellom den del av solstraliniien som
ikke reflekteres og den utnaeiuL' varmestråling, som er bestemt a\ jordeld
middeltemperatur (Stefan- Bol t/manns
lov). Imidlertid kommer også andre
forhold inn i bildet, bl. a. vil den utstrålte varmestråling absorberes ,iv atmosfærens vanndamp og CO.. og delvis stråle tilbake til jorden (dri\shuseffekten). Tar man med denne og en
del andre effekter som deltar i atmosfærens varmehushoidninc. gir beregningene som resultat at et energiforbruk på 1 'r av den solenergi som absorberes av jordoverflaten (begge midlet over hele jorden) forer lil en okning av jordens middeltemperatur pa
0.8 C. Med delte tullet som bakgrunn
kan en gjore overslag o w r h\ilken
virkning den termiske forurensning har

på klimaet i dagens situasjon. Og har
en dessuten en realistisk prognose for
energiforbruket i framtiden. kan en
også gjore seg opp en mening om
hvorvidl den forventcde vekst i energiforbruket kan føre til endring av klimaet. Slike overslag viser al den termiske forurensning i dag er ganske
ubetydelig om man legger globale midler til grunn (temperaturvekst 0.01 • C).
31

Hus man imidlerud utforer tilsvarende bcregninger for begrensete, industrialiserte omrader (f. cks. VestTyskland), vil temepraturokningen
lingo pa 11.5 C. Ciår en lil industrisentra som Ruhr, vil temperaturokningen \ære S C. Egentlig har disse siste
milene ingen mening. Beveaelsene i
atmosfæren gjor at luften ikke vil oppholde seg i lengre tid over \urmekilden. Opp\ armingen vil derfor raskt bli
midlet ut over et område som er vesentlig større enn kilden. Likevel er
tallene nyttige stim en indikasjon på at
opp\ armingen kan være ganske ujevnt
fordelt ovei jorden slik at man også
kan fa en endring i temperaturgradientene, noe som straks ville innvirke på
sirkulasjonen.
Med hensyn til framtidens energiforbruk er selvsagt meningene dute. Tall
har vært nevnt som tilsvarer en okning
på 0.4 J'C i global middeltemperatur.
Tilsvarende prognoser for industriområder og sentraliserte kjernekraftverk
antyder et tilskudd av termisk energi
som tilsvarer eller endog overstiger
solarkonstanten.
T disse overslagene har vi basert oss på
at en termisk forurensning på l ' r
av solenergien gir en temperaturøkning på 0,8°C. Dette tallet bygger på
en idealisert modell hvor en rekke viktige feed-back-mekanismer er utelatt.
Først og fremst er den rlminnelige
sirku.asjon utelatt, videre har en sett
bort fra geografisk fordeling av kildene og av jordoverflatens varierende
refleksjonsevne (albedo). En viktig
feed-back-mekanisme ligger i sammenhengen mellom temepraturen og snødekket, som igjen bestemmer den lokale albedo. En økning i temperaturen
vil redusere det snødekte areal og dermed øke absorpsjonen, noe som fører
til en ytterligere oppvarming. Disse
forhold bevirker at oppvanningen i
polarstrøkene kan bli de mangedob32

belte av lua vi anga for jordens i middel, kanskje med en beiydclig a\smelting og okl umnstand i verdenshaxene
som resultat.
Det som her er sagt om termisk forurensning kan oppsummeres slik: en
kan neppe se bort fra at slik forurensning kan komme til a påvirke klimaet
i framtiden. men neppe i vart århundre. Det er videre overveiende
sannsynlig at virkningen i lang tid vil
være mindre enn virkningen av CO.,,
som vi nå skal se nærmere på.

seksensene kan bli a\ den mitalie ok
uinu i bruk a\ fossilt brensel.
I tittelen til detie innlegget stillet vi
sporsmålet om energiproduksjonen vil
gi klimatiske virkninger for århundreskiftet. Svaret synes å va-re et «ja».
for ut fra var beste viten i dag kan \i
ikke utelukke klimuvariasjoniT på linje
med de største jorden har opplevd i
løpet av de siste 10 0(10 år, altså etter
siste istid.

Vi skal så gå over til den annen type
av forurensninger, nemlig de som påvirker vårt ultrafiolette strålingsklima
ved at de i storre eller mindre grad
reduserer stratosfærens osonlag. Osonmengden i atmosfæren er meget liten
og utgjør bare 2—4 ppm av den totale
atmosfære. Men seiv disse små mengder er tilstrckkelig lil å filtrere bort all
solstråling av kortere bolgelengde enn
290 nm. Stråling i intervallet 2t>0—
325 nm har skadelige virkninger på
planter, dyr og mennesker. Slik stråling absorberes delvis av osonlaget.
Beregninger av forholdsvis ny dato Osonmengdcn bestemmer derfor hvilforutsier en økning på 25 ri fram til ke skadelige strålingsdoser vi utscttes
år 2000 og en fordobling i år 2040. for, og endringer i osonmengden vil
Dette tilsvarer økninger i den globale endre vårt ultrafiolette strålingsmiljø.
middeltemperatur med 1 °C i år 2000 Sammenhengen mellom oson og skaog 2—.V C i å r 2040.
delig strålingsdose lar seg beregne, og
en har vist at 1 ']'< reduksjon i osonImidlertid gjelder de samme reserva- mengden øker den skadelige strålingssjoner for disse beregninger som for dose med 2 c>'r. Man har videre forden termiske forurensning: en rekke sokt å beregne, ad statistisk veg, hvilviktige feed-back-mekanismer er ikke ken økning i f. eks. antall tilfelle av
tatt med i beregningene. Som allercde hudkreft som følger av endringer i
nevnt er det påvist at temperaturøk- den akkumulerte strålingsdose. Talningenc i polarstrøkene vil ligge bety- lene er ikke ubetydelige, men varierer
delig over det globale middel med de for de forskjellige undersøkelser. Nå
konsekvenser det har for isavsmcltning vet vi at osonlaget påvirkes av nitroog endret albedo.
genoksyder (NOX) og klor. Tilførsel av
En sammenligning mellom de to for- disse gasser i stratosfæren belyr derfor
urensninger vi hittil har omtalt synes å en potensiell fare, og forurensninger
gjøre det klart at COo-økningen fram- som fører til at de anrikes bør ikke
står som den viktigste, i hvert fall fram skje uten at man har forvisset seg om
til århundreskiftet. Og mange forskere at konsekvensene kan tolerereres. Muser med stor bekymring på hva kon- ligens er vi allerede ute i seneste laget.

COj er. nest etter nitrogen, oksygen,
argon og vanndamp, den gass som
forekommer i størst mengde i atmosfæren. Mengden dreier seg i dag om
ca. 326 ppm med en okning på over
) ppm pr. år. Hvis vi. slik det er vanlig. antar at halvparten av den CO..
som tilfores atmosfæren ved fossilt
brensel forblir i troposfæren, vil økningen i CO2-innboldet kunne forutsis
om man har en realistisk prognose for
forbruket av fossilt brensel.

l:.n årsak til dene er at wire kunnskuper om disse prohlemer ei :i\ forholdsvis ny dato. Nitrogenoksvdenes virkninc pa osonlagel ble foist påvist i
ll>7l op kloa-ts belvdnmg ble forst
k|ent i 1974. I a oss se lilt pa hva vi
i dag vet om disse prnhlemcnc.
Oppdagelsen av nilrogenoksydenes
virkning pa osonlaget kom pa et tidspunkt da amerikanerne \ar i ferd med
med å ta uvgjorende beslutninger om
produksjon av overlydsfly. Resultatet
kjenner vi alle: de amerikanske SSTfly kom ikke lenger enn til tegneheftet.
Men tanken pa en framtidig gienopplakelse le\et fortsatl og det ble igangsatt et gigantisk forskmngsprosjekt
hvor også ikke amerikanske forskergruppcr leverte helydelige bidrag. Prosjektet Climatic Impact Assessmeni
Program (ClAP) avsluttes i disse dager. og rcsullalene er oppsummert i
bindsterke rapporter.

pr dogn anlas a redusere osonlagei
med om lat I '. Med utgangspunkt i
irafikkprogimseii for .ir 20IH) kumme;
en lil en reduksjon pa omlag |n '•
Dei må derfor anscs som ganske klan
al en ukiintrollen utvikling wlle ha
fon ni en endring i van strålingsklima
som ikke kan lolereies. Nå er trafikkprognosene heldigvis ikke lenter relevante, dels p g.a. den motstand overlvdslly har mott. dels lordi de ogs.i
synes i v;tre okonomisk ulordelaktige.

For bare vel et ar siden ble det påvist
at også visse klorforbindelser tilfores
atmosfæren i sa mre mengder al de
represenlererer ei: potensiell fare for
osonlagei. Del dreier set i forsie rekke
om de sukalle freoner (klorfluormelaner). som hrukes i kjoleanlegg og
som drivstoff i sprayflasker. Freon
brytes ikke ned i troposfæren og vil
eller Inert transportere* opp i siraiosfæren hvor den dissosieres av dei
ultrafiolette -ollysel. Det dannes da
Virkningen av forurensningeiie fra fritt klor og klormonoksvd. som reastratosfære fly av henger sterkt av h\ il- gerer med oson uten seiv å forbrukes
ken hdyde man flyr i. De to ivper av (katalytisk syklus på samme måte som
passasjerfly som eksisterer i dag. Con- NO-NO..,). Sist host kom det fart i
eorde og TIJ-I44, opererer i 15—IS lorskningsarbeidet. og de forste resulkm: mens de amerikanske overlydsfly laier var alarmerende. Nå rar det en
etter planen skulle operere noen km viss usikkerhel m.h.t. hastigheten av
hovere. Når først gall skal være. re- noen av de viktigste klorreaksjonene.
presenterer derfor Coneorde det minst og senere resultater er noe mindre
skadelige alternativ. Også f ly ru ten be- drastiske enn dem man hadde for et
tyr mcget. Da det er flyhoyden sett halvt år siden. Men det må klart prei relasjon til tropopausen som er av- siseres at ut fra vår beste viten pr. i
gjørende, vil flyvning i ekvatorstrø- dag må bruken av freon betraktes som
kene (med tropopausehøyde opp til en alvorlig fare for vårt ultrafiolette
18 km) være langt mindre skadelig enn strålemiljø. Freon-produksjonen har
transatlantisk flyvning (tropopause- økt eksponensielt som nesten alt annei
høyde 9—12 km). Man kan derfor i industrilandene. En fortsatt vekst i
ikke entydig forulsi hvilken virkning samme reining kan eller hva man kan
en flåte på et gitt antall fly vil ha på se ikke tolereres.
osonlaget uten at flytype og flyrute er
spesifisert. Men for å antyde størrel- Med hensyn til virkningen på osonsesordenen av virkningen kan nevnes laget skiller freon seg fra overlydsflyeat en flåte på 125 fly (som prognosen nes NOX på en meget vesentlig måte
lød på for 1985) i transatlantisk ope- hva tidsfaktoren angar. Mens flyene
rasjon i 20 km høyde med tre turer forurenser i et nivå som ligger men få

km under oscmlateis in
shppes I rei m ut veil |<irdnverllalen i'j
vcsentlit pa midlue lireddetrud-T.
d a s s e n skal -a forsi spie set n\ei heL
troposfæien og t|enn"m tropopausi.n
ug lekke .ipp i Mtjlost.cien
Delle
sk|er i ekvatorstrokene I reonel --k.il
deretter spre set vertikalt og p^virke
osonljget i iropene lor luftmassen^
transpoileres mut hovere bredder Dei
vil dertor v .ere en beivdelig udsforsk|ell mellnm utslipp u t oknint i uhratiolett stråling pa midlere breddetrader. 1(1 ar har v;erl nevni i denne forbindelse. Delie betv r al man hell m.i
basere seg pa teoretiske be.regmnti.r
f u r om man ved obser\a-ionei finiKi
ut al man nrermer set faregrensen. vil
forverringen foriscite i m a n t e ar etter
at en produksjonsstopp er iverks.ni.
De aller siste forsknint-resullater hai

till freonproblemet en nv dimensjon,
idet man har funnel at også andre
klorforbindelser kan komme Merkt inn
i bildel. Man vel al noen av disse produseres i siorre mengder enn freon
På den annen side vil de delvis bryies
ned av OH i troposfæren, slik at de
ikke når opp lil osonlaget i full tyngde.
Beregningene for disse gasser er mei
usikre enn for freon men dei ser u;
lil al bidragene lil stratosførens klorinnhold fra freoner og fra andre klorforbindelser er sammenlignbare. Del
er derfor ikke godtgjort om resiriksjoner pa bruk av freon alene vil ha
den ctnskede virkning. Kn må regne
med en intens forskning på dette felt i
årene som kommer. La det imidlenid
være sagt ganske klart at Ireonforbruket. ved siden av COo. ser ut lil a være
vårt største klimaproblem.
F.i prolem som hittil har vært lite omtalt, men som opptar fagfolkene. er
mulighetene for en okning av atmosfærens innhold av NLO. Innholdet av
NL.O er lite. om lag 0.28 ppm. men
gassen er viktig fordi den er en viktig

kilde for stratosfærens NOX. En okninn i N..O \i! derfor raskt fore ul en
okt nedbrytmng av osonluget Imidlerlid har man sparsomme kunnskaper
om den naturlige og antropogene produksjon a\ N_.O. men man \et at den
dannes ved bruk av kunstgjødsel i forbindelse med risdyrking. Dette problemet kan were hoyst ahorlig, og en
snarlig avklaring s\nes ni'dscndig. Va-

DEBATT

Debatten etter Gjærevolls og Hesstvedts
hovedinnlegg
BENT ELBEK
Jeg har et spørsmål til Gjærevull. Er det
slik at økologene har den innstilling at
hvilken som helst endring er en endring
til det verre? Man skal vel ikke utelukke
at noen av disse menneskeframtvungne
endringer kan vise seg å være gunstige
endringer.
OLAV GJÆREVOLL
Jeg håper ikkc at vi økologer har framstilt det slik, seiv om vi selvfølgelig i en
slik debatt peker på det som vi mener er
økologisk uheldig. Det er f. eks. klart at
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riasjonene i luftens N._.O-innhold vil i
framtiden bli overvaket på samme
måte som CO.,.
Til slutt vil jeg nevne den sure nedbor,
som for oss er av sior oit velkjent belydning. Ved forbrenning av svovelholdig brensel dannes SO._,. samtidig
som det på grunn av de hove forbrenningstemperaturer dannes store meng-

det har skjedd okologiske endringer på
denne jorden med menneskets medvirkning som tross alt gjtSr det mulig å sørge
for bedre forhold for ca. 4 milliarder
mennesker i dag enn det som ville vært
tilfelle hvis vi hadde vendt tilbake til
steinalderen.
BENT ELBEK
Jeg har også et spørsmål til Hesstvedt.
Det gjelder utvikling av gassen N;O i
forbindelse med kunstgjødning og risdyrking. Hvorfor gjelder dette spesielt
for risdyrking? Hvis vi kan risikere å få
store luftforurensningsproblemer
på
grunn av denne gassen, er dette meget
alvnrlig siden det er en alminnelig innstilling at bruk av kunstgjødning, kanskje
opp til en femdobling av dagens nivå. er
velmotivert i utviklingsland.
EIGIL HESSTVEDT
Produksjonen av N:>O foregår ved hjelp
av bakterier, høye temperalurer og høy
fuktighet. Rismarkene settes under vann
under plantingen og står under vann den
første del av veksten. Man får derved en
meget effektiv produksjon av N2O. Men
jeg vil poengtere at dette er et problem
man vet lite om. F. eks. kjenner man
ikke til forholdet mellom den naturlige
produksjonen av N;>O og den produksjon
menneskene er ansvarlige for.
Jeg vil i denne forbindelse nevne at på
en ekspertkonferanse i Stockholm i fjor

der NO y . SOVi går etter hvert over til
svovelsyre og sulfater og NOX vil ende
opp som salptersyre, som Iransporteres med luften og elter hvert felles ut
med nedbøren. Konsekvensene a\
dette er for Norge så \elkjenle at det
neppe er grunn til å utdype dem n;ermere her. spesielt fordi de biologiske
virkninger vil bli omtalt i el annet
innlegg.

ble nettopp N^O valgt som den eneslc
nye gass som skal observeres på summe
måte som man hittil observerer CO.'
Delte viser at forskerne er bekymret. seiv
om de ennå vet lite.
ØYSTEIN DAHLE
Jeg har en kommentar i forbindelse med
varmebalansen. Så vidt jeg forstår er det
fare for å ødclegge denne, med skremmende perspektiver på litt sikt. Jcg leste
en rapport hvor det var antydet at COjdkningen og temperaturstigningen fulgle
hverandre meget nøyaktig f ra 1910 til
1940. Når man da p.g.a. forsatt økende
CO^-innhold forsatt ventet at temperaturen skulle stige, så begynte den plutselig å falle. Man fikk med andre ord et
brudd i korrelasjonen. Dctle ble forklart
slik at viktigere enn CO^-effekten eller
drivhus-effektcn var partikkelforurensningen som pAvirket selve refleksjonen
slik at det faktisk fikk temperaturen til å
synke. Jeg sier ikke dette for å redusere
betydningen av drivhuseffekten, men for
å illustrere hvor komplekst det er med
alle de forskjellige faktorer som går inn
i et slikt problem.

EIGIL HESSTVEDT
Jeg kan her referere til Stiller-Schneiders
artikkel i siste nummer av Ambio, hvor
han nettopp kommer inn på støvets betydning. Han sier at det viser seg at betydningen av støv ser ut til å ha vært
overvurdert fordi støvet vil opptre mer

Kik.ill enn J e t man hai trodd Htilii;i.rLPå d e n n e b a k g r u n n tror iet! ikke dei er
realistisk a l e g n e med noen n e d g a n g
likevel

d e n Mienneskelige a k r . Hel. i k k e i lorui av
f o r u r e n s i n n i : nien v e d al vi h a r tall siorre n p p d v r k e d e a i e a l e t i l o r r o m r a U e n e

JAN DODI K M : I \
OVSTEIN DAMI.i:
Kan en si al partiklenes lemperalurpavirkning fordeler seg noenlunde levnt
over jordk loden eller st.ir vi overfor spe
sielle prohleinei' i de polare reijioner på
grunn av slralingsvmkelen '

JACK NORIJO
Vi har en lavere solvmkel i ile polart*
strok, og effektene vil a\ denne grunn
kunne bli mye sleirre i disse områder
Men når det gjelder panikler. del va/re
seg store eller små. kan man la en dohbeltvirkning. Parlikler kan også ha en
slags drivshus-elfekt pa den måten at de
virker inn på den kurtbolgede del av sn I innstrålingen slik at varmen ahsorberes i
disse partiklcne. Men akkurat ved hovere
breddegrader kan det vitre reduksjoncr
Når jeg da torst har ordet, vi jeg nevne
noen andre forhold som også kan v:rre
viktige. For å spare lokale miljoer har
man etter hvert gått over til å slippe ut
forbrenningsgasser ved hove utslipp. Det
har resultert i al mengden av gass i atmosfæren faktisk har okt sterkere enn det
totale utslipp skulle tilsi. Økningen har
skjedd i høyerc lag av atmosfæren, og
derved har levetiden for disse g.issene i
atmosfæren økt voldsomt i forhold li!
hva den var for. Det pågår na en kraftig
diskusjon om hvilken belydning sulfater
i denne forbindelse vil ha helsemessig
sett. Poenget er al sulfat-partiklene i
atmosfæren har en lang levetid, på flcrc
uker. og de er av en størrelsesordcn som
gjør at de kan trenge ned i lungene til
dyr og mennesker. Her kommer altså
helseeffekter i tillegg. Jeg vil også ta med
en tredje ting når det gjelder partikler.
Det er slik at det har skjedd en økning
av transporten i de siste årstider av parliklcr fra tørre eller halvtørre områder.
Vi kan se på satellittbilder ved østavind
fra Sahara at vi får støvskyer helt til det
Karibiske hav. Denne transporten har
sannsynligvis blitt forsterket veldig ved

(i|.t*ievoll snakket i -ilt innlegg •un
vaimivaiillsnlslipp. og leg sail iglen med
el inntrvkk av al dette var el problem
som val spesiell foi kjernekrallverk Jeg
vil gjerne nevne al v a r m l v a n n s u l s l i p p ei
noe som ei lelles lor alle vamiekrallverk
dog slik al gasskraltverk og olickrallvcik
" g kullkrallverk venles a slippe ul - s.i
inve varnilvann « m i et k j e m e k r a l t v e i k
Men i prinsippet er p r o b l e m e n e de sam
me leg wl tn> al disse problemene er
stoist der v a r m l v a n n s u l s l i p p e l loregar i
elver og innsjocr ug sma
01:1 ikke
neglisjerhare
sålenue m a n kan henytle
havet som ulshjipsniedHim
Helsevirkningene av radioaktiv itets-utslipp Ira kjernekraftverk er nevni Dei
er utslippsgrensene o t ulslippsleknologien lilpassel slik at m a n regner med ai
de! ikke skal m e d f ø r e langsiktige skader
eller langsiktige helsevirkningei. N a r del
gjelder helsevirkninger fra luftforurensninger som k o m m e r fra oljekraltverk.
kullkraftverk og gasskraftverk så er det
savidl ieg kjenner til. ikke fastsatt ut-

slippsgrenser. hvis slike overhodel foreligger. som lar hensyn til langsiktige
helsevirkninger av typen kreft og andre
skader
leg har et spørsmål til Hessivedl. Under
diskusjonene om skadevirkningene forbundet med overlydsflyving i storre
skala, ble det hevdet al man ville få
skadevirkninger på det beskyttende osonlaget på grunn av de nitrogenoksyder
som de supersoniske flyene slipper ut.
Nå vil denne mengden av nitrogenoksydutslipp, seiv ved supersonisk sivil flyvning i stor skala, være vesentlig mindre
enn utslippene ved kraftproduksjon og
industriell produksjon. Men utslippene
skjer altså i en større hoydc.
Må man likevel regne med skadevirkninger på osonlaget på grunn av nitrogenutslippene fra kraftproduksjon og industriell produksjon?

HIGH. HESSTVKOT
S v a i e l p j del ei nei. S n i n j e n n k s v d i . i . t .
vil m a l t e I r a n s p o r t e r e s hell • >pp i - l u ' . .
•.Ueren B a r e en uhelv J e l i j del vil :,.!
• i s o n l a g e l r i k l e n v a - k c - ul i - ' i j l . i s l . t u i i
- o m SUT n e d b ø r

( H K BKR(,KSKN

Hel jijeldci laregrensen hade (••: ( (;
utslipp og glohale varmeulslipp Det -i.
nes som om man tur tastsaii ul gren-.n
hgger hundre ganger ovei dagens ".*nerjiproduksjon. men del er vel en del faki.'
rer som utelales Ira delle regnestykket
l.a oss regne med al verdens befolkning
siabiliseres pa In--15 milliarder mennesker I avere er del helt urealistisk a regne. Hvis vi videre forutsetter al vi engang
i tremtiden skal la en jevn fordeling av
lorbruket i verden. hvor gar dj di^e
laregrensene' l.oselige beregninger ear
ut på at faregrensene nås nar dei gielder varmeutslipp pa omireni dei dobheli
av dagens amerikanske forbruk, og omtrent del 4-dobbelle jv Jel europeiske
lorbruk
BENT F.LBKK
Hvis man forutsetter 1? millurder mennesker og dessuten et likelig lordell foihruk. da kommer man opp i taregrensen
ved det dobbelte av det naværende amerikanske forbruk. Men del er ingen som
sier at det er et mål å få en lik fordeling
på det amerikanske nivå. Hvis indusirilandene har begin teil i den måten de
har administrert sin energivekst på. sa vil
det va;re tåpelig om vi forutsetter at Ulandene skal hega de samme feil
ØYSTEIN DAHLE
Jeg har en kommentar til det Bergesen
sa. Det er så lett for oss å troste oss med
at det skal en hundredobling til i vår produksjon av varmeutslipp og COj-utslipp
for vi når faregrensen. Jeg tror korreksjonen for befolkningsutvikling er et meget viktig moment i diskusjonen om vår
egen energivekst. Jeg vil understreke al
når vi kommer ned fra å diskutere en
hundredobling til en fire-lemdobling i
energiforbruket da begyntter problemet å
bli vesentlig nærmere.
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Johan Jørgen Holst:
Energiproblemene og det internasjonale samfunn
1 I de siste par årene har \i \;t:t duserende land seiv er sårbare os av\itner til hvordan energiproblemene hengige av industrilandene
inntok ho\ edseenen for samspillet i internasjonal politikk. Det hele skjedde .V Vart \erdensbilde er endret. Vi har
raskt og dramatisk. Det var Vom kip- ei internasjonalt samfunn som rommer
pur-krigen sum i oktober 1**73 ga den fire \erdener. De industrialiserte rådramatiske anledning. Men allerede i varerike land, de industrialiserte ra\edtukene om pnsokninger på olje fra varefattige land. de ikkc-induslrinliscrOPEC-niotet i Teheran og Tripoli i te råvarerike land og de ikke-indull>71 la del et varsel om framstoiet strialiserte råsarefattige land. I den
som kom lf>. oktober l'J73 okle Gulf- forsie vorden finner vi el fåtall privilisiutene oljeprisene med 70 ri, Sam- gerte stater, liSA, Sovjetunionen. Catidig ble de arabiske produsentlandene nada, Australia og Norge. I den andre
enige om å iverksette produksjonsinn- verden moter vi f. eks. EF-landene og
skrenkninger sami a boikotte de land Japan. OPEC-landcne befinner seg i
som etter deres mening i spesiell grad den tredje verden. mens det store anhadde slottet Israel. Oljevåpnet ble lall fattige land befinner seg i den nerettet moi de sårbare industrilandene. derste hoyre celle i matrisen.
og det hadde oyeblikkelige virkninger.
Men som med de fleste våpen var det 4. Frykten for en OPECisering av
vanskelig å begrense \irkningene til andre råvaremarkeder er overdrevet.
det ciyelikkelige målområdet. Det had- De spesielle forhold i oljemarkedet
de også en rekke vilkårlige følger som gjenfinnes ikke i andre råvaremarkeforst og fremst rammet de fattige lan- der. Det er landene i den forsie verden
dene. De som minst kan tåle ekstra som har nokkelen til de fleste av disse.
belastninger. Som det så ofte hender, USA. Sovjetunionen, Canada, Austravar det de svakeste som ble påfort de lia og Syd-Afrika kontrollerer 60 r/<
tvnsste bvrdene.
av råvareeksporten i del internasjonale
samfunn. Men OPEC-landene kan
bruke oljens spesielle stilling som et
middel til å presse fram omfordeling,
2. Den såkalte «energikrisen» skapte også i markeder som ikke lar seg
el vannskille i den politiske utvikling. OPECisere. Denne koplingen, AlgcriDen reiste fordelingsproblemet i det seringen, har gitt OPEC-landene en
internasjonale samfunn på en slik måte ledende rolle i 77-landsgruppen. Den
at ingen kan overse kravene. Ethvert har reist symbolske krav som har bygbevisst menneske vil måtte innse at get bro over den omstendighet at det
den fordeling av inntekter og velstand var de fattige landene som fikk oljcsom råder i det internasjonale samfunn regningene det var vanskeligst å beer både forferdelig og uforsvarlig. tale. De møtte prisøkningene også på
Urettferdigheten eksisterer i en verden den gjødningen de trenger for å kunne
hvor den gjensidige avhengighet er et gi mat til et stadig stigende antall menlike ubcstridelig faktum. Denne av- nesker. Merutgiftene til olje oversteg
hengigheten kunne også benyttes til å i samlet sum de totale overføringar
presse fram innrømmelser. OPEC-lan- disse landene fikk fra industrilandene
denes seier over industrilandene i 1973 i OECD.
kan i historisk sammenheng vise seg
like viktig som Japans seier over Russ- 5. OPEC-landenes utnyttelse av karland i 1905. Det symbolske i seieren telliseringen av oljemarkedet har gitt
overskygger det faktum at de oljepro- en skarpere profil og en fastere form
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til 77-landsgruppen som i dag teiler
1(14 i\\ landene i del internasjonale
samfunn Kravet om kopling og generell omfordeling har va-rt stvrket av
den omstendighet at industrilandene er
dell opp i to verdener. 1.åndene i den
forsie verden har råd til å kjore på
en hard linje, men liF-lundenc og
Japan kan ikke ta noe oppgjor gjennom konfrontasjon. «1'nergikrisen»
har saledes aksentuert interessemotseiningene i den industrialiserte verden.
Samarbeidet har bliti vunskeligere.
Men den hadde også til folge at 1'SAs
lederstilling ble sluket, på tross av
Vietnam. EF ble svekket da oljekrisen
demonstrerte mangelen på solidaritet i
forholdet til Nederland som ble utsalt
for spesiell boykott på grunn av sin
politiske stolte til Israel. Forhandlingene om et energipolitisk samarbeide
mellom OECD-landene aksentuerte på
ny den politiske konflikten mellom
Frankrike og USA om lederskap og
rammer for samarbeidet mellom industrilandene i Vest. Arbeidet med en
felles energipolitikk i EF gikk i stampe. Det var tydelig at samarbeidet i
det nye energibyrået måtte inngå som
et premiss for energipolitikken i Fellesskapet. Men Frankrike valgte å stå
utenfor.
6. Utviklingslandcncs krav presses i
dag fram av en ganske usannsynlig
koalisjon i lcdclsen der Algerie gir
den ideologiske profil og det føydale
Saudi Arabia den rcssursmcssige infrastruktur. Her ligger også OPEC-kartellets svakhet. Kartellet vil bare kunne
holde om Saudi Arabia er villig til å
redusere sine inntekter ved å kutte ned
på produksjonen for at de andre landene i kartellet skal kunne seige sin
olje til en pris som ble firedoblct i
1973-74.
7. Men økte nominelle inntekter kan
spises opp av inflasjonen i prisene på
de produktene som OPEC-landene

onsker fi importere fur a realisere sin
egen økonomiske utvikling. I den utstrekning prisokningen pi ferdigvarene
er et resultat uv okningene i prisen på
energi sum innsatsfaktor, er man inne
i en ond sirkel. Dette har fort til krav
om indeksregulering av oljcprisene.
noe industrilandene har gått imot fordi
de mener dette hare ville øke inflasjonspresset. Men det forholdet at de
g4r imot gjenspeiler også forventninger
om at bytteforholdet og forhandlingsstyrken vil unikle seg til industrilandenes fordel. Hllers skulle de bare
være interessert i en stabilisering av
oljcprisene gjennom en indeksordning.
8. Vi er i dag vitner til forpostfektninger. På lengre sikt vil det trolig
tvinge seg fram et samarbeid mellom
forbrukere og produsenter til gjensidig
fordel. OPEC har fått sitt institusjonelle motstykke i IEA. det internasjonale energibyrået. Vi er i ferd med
a få institusjonelle ordninger som kan
gi troverdige rammer og likevekt til el
samarbeide. Et slikt samarbeide vil
ventehg ikke begrense seg til energisektoren, men også målle ulvides li) A
dekke en rekke av de viktigsie råvarene. Her skal vi huske at USA, Canada og Australia har en langt mer
domincrende rolle i det internasjonale
matvaremarkedet, enn OPEC-landene
i oljemarkedet. En konfrontasjon av
ulike kartcllcr som forsoker å bruke
sin styrke til prismaksimalisering og
horisontal påvirkning av andre sektorer i den internasjonale handel ville
føre til et sammenbrudd for den orden
som eksisterer og bety katastrofe for
de fattige landenc i den fjerde verden.
9. Energiproblemene står såledcs sentralt i hele det kompliserte mønster av
internasjonale økonomiske forbindelser. Disse omfatter tilbud og fordeling
av råvarer, regler og praksis i internasjonal handel, opprettholdelsen av et
internasjonalt pengesystem og kontroll

med inflasjonen. IV- okle oljepnsene
har fort til en overføring av enorme
valutarcservei til OPEC-landene. Den
dramatiske omfordeling som har funnet sted representerer en overhengende trusel mot del inli.rnasjoTi.ilc
pengesystemet som var i ferd med a
bryte sammen allerede for energiknsen. Nå viste det seg i 11J74 at de eksisterende finansinstitusjonene pa en
uventet effektiv måte maktet resirkulasjonen av oljcdollarene. Men \i kan
ikke anta at l')74 vil gjenta seg ngs.1
i framtida. Dertil var det for mange
spesielle omstendigheter til slede. Den
milde vinteren forte til redusert ettersporsel elter olje. Den samme virkningen hadde den økonomiske nedgangen
i industrilandene. Dertil kommer at
OPEC-Iandenes absorbsjonsevne ikke
er uendelig. Ganske snart vil de stote
mot de virkelige begrensninger som
ligger i mangelen på faglært arbeidskraft, «management» og fvsisk infrastruktur.
II). Det synes ganske klart al OPEClandene må gis anledning til å utøve
medansvar for ulviklingen i del internasjonale pengesystemet. Dette inneha: rcr at de må få okt medbcsiemmelsesrett i de viktigste institusjonene som
Pengefondet (IMF), Verdensbanken
(IBRD), osv. Av like stor viktighet er
det å trekke de nye pengerike landene
inn i et samarbeid om de internasjonale utviklingsoppgavene. Her må det
finnes ordninger som tar hensyn til at
OPEC-landene er fattige på de fleste
feller bortsett fra det finansielle. Det
er såledcs av stor viktighet å se hvordan tanken om åpningen av et «tredje
vindu» i Verdensbanken til fordel for
de fattigste landene vil kunne la seg
realisere. Tanken går ut på å åpne
muligheter for disse landene til å låne
f. eks. opptil $ 3 milliarder i året til
3 % rente over 20 år. Midlene kunne
lånes fra OPEC-landene lil 8 '}i rente.
Industrilandene ville bidra til ordnin-
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11. Inergiknsen har os."-a b.irel fra:r>
et aiinel langsiktig budskap. Den nd
er forbi da produksjonslivet os; livslorniene i jnduMrilandene kunne bu-etes
på føriitsetningen om rikelig og billig
energi. Eorhruksvanene vil matte el-.dres. De endrede pri-er pa eiKigi vil
fore til omstillinger. men myndii:helene kan også legge forhi>ldene til reite
slik at del vil lønne seg å legge om
produksjon og lorbruk i spesielle retninger. Det ligger imidlertid en fare i
tilboycligheteiie lil a lete etter raske
tekniske losninger- som kan gjenopprette situasjonen fra tor 1473. De fa?rreste vil finne det lett a tilpasse seg
strukturelle omlegginger. Også her vil
det bli behov for internasjonal! samarbeid om losningene. De energirike landene i den førsle verden må •-elv \ x r e
med pa å forme grunnlaget for omstillingene. Livsstil og forbruka,aner i
den industrialiserte \ t r d e n gjenspeiler
den faktiske økonomiske integrasjon
som binder dem sammen. En av svakhetenc ved det internasjonale energiprogrammet som IEA ble sau opp for
å iverksette var. etter mitt syn. det
forholdet at dei knyttet behovet før
forbruksbegren'eiide tiltak så sterkt lil

mulighetene for nye politisk kontrollerte innskrenkninger i tilførslene. 1 det
praktiske arbeidet med energiproblemene vil behovet for varige omlegginger av forbruksvanene ventelig stå sentralt. Tendensene er allerede tydeligc
i IEA. Den formelle tr.iktatsammenheng er ofte en darlig indikasjon på
faktisk adferd i del samarbeidet som
blir opprettet. Det er sivrlig i de land
hvor en stor del av energiforbruket
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ligaer i den private sektor, at innsparingsniulighelenc er store pa kort sikt.
Men disse landene, som ISA og Canada, er også de landene som har de
største egne energiressursen
12. Oljeressursane som vil bli tilgjengelige fra nve kilder, for eksempel fru
kontinentalsokkelomradene. \il ikke i
vcscntlig grad kunne redusere avhengigheten av OPEC-olje. De nye kildene forventes bare å kunne dekke
okningene i etterspørselen etter olje
fram til IW5 i OECD-landene. Men
omfattende forbruksbegrensende tiltak
kan endre bildet uten a fore til \ osentligo reduks'oner i den økonomiske
veksten. Dersom USA makter a føre
fram det såkalte «Project Independence* kan i prinsippet Khovet for
import fra OPEC-landene synke fra
29.4 millioner fat pr. dag i 1973 til
21,3 millioner fat i 1985, Skulle denne
situasjon inntreffe, er det vel tvilsomt
om OPEC-kartellet vil holde. Men forventningen om at kartellet kunne bli
sprengt kunne også føre til organiserte
prisreduksjoner for å stanse det amerikanske uavhengighetsprosjektet ved
å gjøre investeringer i dyr olje ulønnsomt. Her motes interessene til USA
og OPEC-landene i ønsket om å bevare relativt høye priser. Hvor høye
prisene skal være og hvem som skal
bestemme nivået er gjenstand for konflikt og tautrekking.
13. Nå skal man selvsagt huske at en
vesentlig økning av energiforbruket i
de fattige landene er en nødvendig
forutsetning for at de kan realisere den
økonomiske vekst de er avhengige av
for å komme ut av fattigdommen.
OPEC-landenes olje vil kunne finne
andre avtakere. Men det må samarbeid til om man skal kunne legge
grunnlaget for favørprisordningcr for
utviklingslandenc. Det eksisterer en
klar sammenheng mellom økonomisk
vekst og energiforbruk. Men forholdet
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er likevel sammensati. De som har
komparative fortrinn når det gjelder
tilgang på energi eller råvarer som krever intensiv cnergiinnsats i utvinningen
eller bearbeidelsen, vil være storre forhrukere av energi i produksjonslivet
enn andre. Energiforbruk må folgelig
også ses i sammenheng med den internasjonale arbeidsdeling. Filter hvert
som tjenesteøkonomien blir dominerende i den førsle og den andre verden, må vi anta at tilveksten i energiforbruket vil flates ut. Tilveksten vil
relativt sett' i økende grad finne sted
i den tredje og fjerde verden.

Oljekrisen har i en rekke land lort til
at motforMillingcr <tg usikkerhet med
hensyn til alomkraften teiler mindre i
avveiningene i de energifattige landene. Det eksisterer en fare for at den
internasjonale regulering av utb\i!gingen av alomkraften hlir utilstrekkelig.

15. Oljekrisen har også fatt virkninijer
på de holdninger og interesser som
kjøres fram av kystslaiene i forhandlingene om den nye havretten. lorestillingen om at havbunnen er menneskehetens fellesarv er under sterkt
press fra kvslstatenes anneksjonspolitikk. Kontinentalsnklene er viktige
14. De «kle priser på fossilt brensel forekomsnmirader for olje on gass
vil ventelig føre til satsing på utviklin- Opprettelsen av 200 mils okonomiske
gen av alternative energikilder og tek- soner vil fore til at ';; av havområdene
nologi for iner effektiv utnyttelse av underlegges kysisiatenes suverenitet.
kildenc. utnyttelse av marginale fore- Dette er et område som er like stort
komster og intensiv leting etter nye. som hele landarealet på var klode. De
Her er det viktig i internasjonal sam- rike industrilandene som har ' \. av
menheng å ha tidshorisonten i minne. befolkningen i verden. vil få halvparMen forventningene til framtida vil ten av dette området. Opprettelse a\
bestemme kortsiktige disposisjoner. Vi okonomiske soner vil ikke få en ommå anta at i internasjonal sammen- fordelende virkning. Tvert om. De vil
heng vil utbygging av kjernekraft stige fore til at de land som allercde star i
både i industrilandene og i ui<r;klings- en gunstig stilling med hensyn til reslandcnc. Også i OPEC-landene satses surser, lang kyst og øyer vil tilegne seg
det på utbyggingen av kjernekraft. flere ressurser og storre havområder
Men denne utviklingen forer med seg enn de andre statene. Norge vi! tilegne
andre og store styringsproblemer i det seg et område som er tre ganger så
internasjonale samfunn. Det eksisterer stort som landområdet. I tillegg er det
et aktutt behov for en samordning av reist krav om suverenitet på kontinenpolitikken til leveringslandene for å talsokkelen helt ut tii kontinentalmarforhindre at konkurransen om marke- ginen der denne ligger utenfor grensedene fører til at man går på akkord ne for en økonomisk sorse på 200 naumed de sikkerhctsforanstaltningcr som tiske mil. Men i området på sokkelen
ifølge traktaten om ikkc-spredning av utenfor 200 mil kunne man tenke seg
kjernevåpen skal ledsagc salg av reak- at kyststatene forvaltct området på
torcr for å forhindre at plutonium fra vegne av del internasjonale samfunn
driften brukes til produksjon av atom- og forpliklet seg til å dele inntektene
våpen. Ikke-spredningsavtalens ord- f. eks. med den internasjonale havninger vil kunne bryte sammen om de bunnsmyndighet (ISA) som sannsynland som står utenfor avtalen eller ligvis blir opprettet. Her kunne Norge
som velger å hoide kontrollen på et som en av de stater som vinner mest
absolutt minimum blir foretrukket av på anneksjonspolitikken gå i bresjen
land som ønsker å bevare valgmulig- med et slikt forslag. Det ville dessuten
hetene når det gjelder kjernevåpen. dempe en rekke vanskelige problemer

i forbindelse med snkkelen rundl Svalbard.
Hi. Siden datiens situasjon tinner sled
på verdens miljoverndag er det naturlig til slutt a g|ore enkelte obscrvasjoner om de internasjonale dimensjoner
av miljovernproblemene som knytter
seg til energiut\inning og energiutnstting. Det er unodvendig a minne om at
industriproduksjonen og energiforbruket for ovrig skaper transnasjon.ile
problemer oy stiller krav om internasjonale reguleringer. Samtidig gjor del
seg i utviklingslandene gjeldende adskillig motvilje mot reguleringer Mim
oker kostnadene forbundet med industriell utbygging; at de sent ankomne
skal påfores storre kostnader og restriksjoner enn de som var forst ute
med industrialiseringen. Her er \i kanskje på et annet område hvor man rna
finne intcnasjonale ordninger som
gjor det økonomisk fordelaktig for utviklingslandene å folge internasjonale
miljostandarder i industrireisingen. Slike ordninger kan omfatte subvidier.
lånebetingelser. tolle'telser. osv.
17. Oljeproduksjon på kontinentalsokkelområdene vil reise nye miljoproblemer. Disse vil stille krav til det
internasjonale samfunn. Etter mitt syn
er det langt viktigere a bvgge opp et
beredskapssystem for å varsle om og
bøte skadene forbundet med Iekkasjer
og utblåsinger i Nordsjoen enn det er
å bygge opp et militært forsvar mot
trusler som det hitti1 ikke har va-rt
mulig å sannsynliggjore eller demonstrere at det lar seg gjore å verne mot
med rimelig forventet effektivitet. Her
ligger et viktig område for samarbeid
mellom Nordsjostatene. Et område for
en aktiv norsk Europapolitikk.
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Bent Elbek:
Virkemidler for dæmpet vækst i energiforbruget
1. Energi og samfundsudvikling
De fleste udviklede lande synes nu i
deres energipolilik at have erkendt, at
den stærke stigningstakt de har hatt i
energiforbruget gennem de sidste 30
år. hverken kan, bor eller vil fortsætte.
I udviklingslandene derimod er forholdene anderledes. Der vil det af soeiakog okonomiske grunde være Onskeligt
med en fortsat energivækst endnu i
mange år. Men helst på en sådan
måde, at de udviklede landes fejltagelser ikke gcntages i u-landene.

10 10

5

1950

[ dette indlæg skal jeg kun bcskæfiigc
mig med de udviklede landes problemer, og jeg skal uden yderligere begrundelse antage, at en dæmpet vekstrate for det samlede nationale energiforbrug er et politisk accepteret mål.
Det er vigtigt at holde sig klart, at udviklingen i energiforbruget noje afspejler udviklingen i samfundet iøvrigt.
Samfundsudviklingen kan påvirkes
gennem indgreb overfor energiforbruget. Men omvendt kan ændringcr i

1960

1970

1980

DET ELEKTRISKE VELFÆRD^
BCLIGFORBRUGETS FORDELING

samfundet få betydelige konsekven^-r
for det fremtidige energiforbrug.
Det er ikke muligt her at komme ind
på alle aspekter af den kompliucredc
kobling mellem energi og samfund.
Ved vurderingen af de virkemidler.
som kan føre til en dæmpet vækst i
energiforbruget, skal jeg derfor indskrænke mig til tre problemkredse: De
virkninger som så at sige vil indtræffe
af sig seiv, og som jeg vil sammenfatte
under betegnelsen naturlig manning.
Dernæst virkningen af direkte indgreb
af statsmagten eller andre myndigheder som led i en energipolitik. Og endelig virkninger som indirekte følgt-r
af en mere udbredt indsigt i energiproblemerne, deres omfang og deres natur.

2. Naturlig mætning
Det er ikke vanskeligt at få øje på en
række områder, hvor industrisamfundene efter en periode med meget hastig udvikling nærmer sig en tilstand,
der er karakterisert ved mætning. Det
gælder befolkningstallene, hvor vækstraterne i de seneste år er faldet betydeligt. Det gælder boligbyggeriet, hvor
tendensen til tidligere og tidligere selvstændig bosætning er ved at være
bradt, og det gælder transportområdet.
hvor stigningen i anfallet af personbiler er aftagende. Mest koncentreret
finder disse forskellige tendenser maske udtryk i de beskedne forventninger
til den fremtidige stigning i industrilandenes nationalprodukter. De reducerede vækstrater i nationalproduk-
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Figur 1.
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Fig. l.
Husholdningsforbruget af eleklricitet i
Danmark fordelt på hovedposter. De enkelte delforbrug viser tendens til mætning, men summen af alle delforbrugerne
vokser alligevel exponentielt (bemærk
den logaritmiske afbildning og sml. fig.
2).

1MB- 2.
Den exponenlielle vekstkurve oy den sfnrmetlc vickstkurve forlttbcr i bcgyndolscn hell ens. På langt sigt vil del expunenlielle lorU'b lore (il en eller anden
form tor sujnmenbrud. niens s-kurven \il
lore lil stabilitet. Bem;erk fnpikcllen på
logarilmisk og lineær alhildning.

20

I Logantmisk
< billede

leme kan selvfolgelig opfattes som
tcgn på kriser af forskcllig an, men de
kan også i betydelig grad sts som et
udslag af, at ma-tning er på vej.
Det danske husholdningsforbrug af
elektricitet giver en række tydelige
exemplcr på forbrugsmætning (fig. 1).
Hvert enkelt af de el-forbrugende apparater er trængt ind i hjemmene eftcr
en art s-formet kurve (fig. 2). I begyndelsen cjer næskn ingen det pagældende apparat, men så folger en
periode, hvor flere og flere får lyst og
råd til at være med. I denne periode
vokser antallet og dermed elforbruget
exponentielt. Indtil næsien alle er
kommet med. Kun få er interessert i
at eje to TV-apparater eller to køleskabe. Derfor må forbruget mættes.
Men i den veldstandsperiode, vi har
gennemlevet, har de naturlige mætningstendenser ikke ført til manning i
det samlede elforbrug. Hver gang et
behov var ved at være dækkcl, skød et
nyt frem. Med det resultat at det samlede forbrug vedblev at stige exponentielt.
Forlænger vi kurverne på figur 1 ind
i fremtiden. er det dog vanskeligt at
forestille sig, at mætningen ikke efterhånden skulle blive mærkbar også i
det samlede forbrug. Ser vi os rundt
omkring i verden f. ex. i USA, eller
kigger vi på fabrikanternes tegnebordc,
synes der ikke på dette område at ligge
væsenlige nye energiforbrugende sager
og vente på os. Hvis denne observa-
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tion holder '•.tik, vil husholdningsforbruget mættes. Og som det gik med
køleskabe og TV-apparaler. vil det
meget fvnkcligt gå med en rakke uf
de andre forbrug. Den skra'mmende
exponentielle wekstkurve vil da på naturlig vis bøje over og fore til en mere
ligevæktspræget tilstand.
De naturlige ma-tningstendenser kan
efter min oppfattelse få afgorende betydning for den fremtidige vækst i
energiforbruget. Det vil indtræffe af sig
seiv og kan derfor maske ikke kaldes
«virkemidler» for dæmpet vækst. Men
det er viktigt. at man også fra politisk
hold interesserer sig for mætningstendenserne. Seiv om de vil have en gavnlig virkning på forbruget af energi og
råstoffer og maske også på del vanskeligc begreb, som kaldes livskvalitet,
vil der være nogle ubehagelige følgevirkninger på andre områder i form af
arbejdsløshed og økonomisk ustabilitet. Det er viktigt at undå, at man gennem panikagtige politiske reaktioner
kæmper mod den naturlige mætning,
som på en lang række områder kan
give den blideste overgang til et samfund i materiel ligevægt.

ÅR
3. Energipolitik
Det er almindelig accepteret. ai energipolitikken i fremiiden m.i sigle ikke
blot mod Jt skaffe den nodvendige
energi, men ogsa mod den made h\orpå energien bruges. lin Icmpelig tilpasning af energiforbruget kan pa mange
områder være en billigere og hedre udvej end en ensidig satsning pa at skaffe
mere og mere energi frem.
De virkemidler. samfundsmagien råder over. når det gælder om at pavirke
energiforbruget. er få. Egentlig kun
pris. påbud, forbud og egentlig rationering. Hertil kommer forskellige former for gulerodder foran næsen pa
forbrugerne som tilskud eller billigere
lån til isolering.
Prisen er det klassiske okonomiske
virkemiddel, men man skal ikke overvurdere dets effektivitet. En tredobling
af energiprisen har i de fleste lande
medført en forbrugsnedgang på 10
—15 '.<. Noget lignende kan siges om
energiskauer. Dc påvirker ikke det totale forbrug ret meget. men kan eventuelt pålægges selektivt for at fremme
en forbntgsomlægning f. ex. fra oliefy41

rhii; til fjennarme. Dct \il were intcres>ant at o\er\eje om energiskatier
kunne læggcs pa uiheiw af energi. Det
ville exempelvis opmuntrc dampdrevne elvairker til at udn\tte spildvarmen
lil opvarmningsformål eller bilfabrikanler til at indfore dieselmoiorer istedet for ben/inmotorer.
Pabud os forbud er \i ikke ukeniite
med i et moderne >amfund. Påbud om
dobbelte vinduer i alle bygningen om
øget isolation og om minimumseffektiviteter for husholdningsmaskiner vil.
hvis indfort over en passende periode,
være til at leve med. Et krav om et
energiregnskab for nye investeringer
som stålværker. motorwje eller hospitaler som basis for et valg mellem
flere muligheder burde også kunne
accepteres. Statsmagten blander sig allerede pa mange områder i planla'gning af byer og erhvervsudbygninger.
At energiaspekter burde med her er
oplagt.
Når det kommer til direkte forbud er
sågen vanskeligere. Et forbud mod
oliefyr i områder med fjernvarme kunne maske aecepteres, men hvis en
sauna, en Volvo eller en aluminimumsdåse kommer på forbudslisten.
vil mange feile friheden truet.
Rationering må af mange gmnde anses
for en yderste nødløsning. som kun
bdr tages i bruk i aktuelle krisesituationer. Pædagoger og dyretæmmcre
har i mange år været klar over, at belønning er et mere effektivt middel end
straf. Det gælder nok også i energipolitik. En række enerkonomiske (energiøkonomiske) foranstaltningcr er i sig
seiv økonomisk attraktive, men ikke
helt nok til at de bliver gennemført.
Her har statsmagten mulighed for gennem en kontant økonomisk stimulans
at sætte gang i tingene. Dette gælder
både isolation af den lille mands hus,
energiigenvinding i industrien og indførselen af nye produktcr eller produktionsmetoder.
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1'ndertiden får man indtryk af, at
energipolitik består i at fastlæggc en
fremtidig maximal wekstrate for energiforbruget. Sa kan man skændes om,
Inorvidt del skal were 2 'i eller 3 •,
om året. Det er elter min opfattelse en
utilladelig forenkling af et komplieerei
problem, hvis man ikke samtidig klargor hvilke midler, man har til at nå
det politiske mål. I sin ulerste konsek\ens kan en fast vækstgrænse f. ex.
fore til. at elwurkerne må nedsa?tte
spændingen — med 5 '< om årei.
Det afgorende i en energipolitik for
forbruget må være en afbalanceret
rakke af virkemidler, som kan bringes
i anvendelse der, hvor effekten er
storst. Oi> som respekterer, at alt med
energi tar.er tid — lang tid. Resultatet
af tiltag i dag viser sig maske først
klart mance år senere.

4. Energibevidsthed
Det er en ny situation, at energi er
blevet en knaphedsfaktor på linie med
velkendte knaphedsfaktorer som tid.
arbejdskraft og kapital. I mange mål
for effektivitet eller ydelse sættes produktionsresultatet i forhold til en

knaphedsfaktor: Tons korn dukei pi
ha (arealei er begrænset). antal sku
produeeret pr. time (tiden er begrænset) eller udhyttet pr. invesieret kr
(pengen'" er knappe) I fremtiden, hvor
energien vil blie en knap og dyr vare.
kan vi forvente en række nye ef'ekli\itetsmål: Tons korn pr. ton olie anvendt i landbruget. antal mursten pr.
kg olie eller, for at lage et vi allercde
kender. km pr. liter bensin.
Der findes et meget bekvemt og anskueligt udtryk for den energimængde.
som medgår til at produeere en vare
eller til at stille en ydelse til rådighed.
Det er den pågældende ydelses eller
vares cnergivænli. F.nergiværdien af
1 kg smør er således den samlede tilførsel af energi i form af kunsigødning, markarbejde, kvægrogt, malkning, mejeridrift, pakning, distribution
m. v., som kræves for at stille 1 kg
smør på forbrugerens bord. Tilsvarende kan man beregne encrgiværdien af
andre varer som en mursten, en avis
eller en stille øi. Også de mange tjenesteydelser har en energiværdi: så
mange kg olie for at holde et barn et
år i skole eller så mange kg olie for at
udforme en kontrakt.

Energiværdi af foder (kgoe/100 f.e.)
Roer
f top
Udsæd
Gødning
Traktion
Tørring
Formaling

0,01
3,28
2,26

Ensilering
Pesticider
Afskr. maskiner

0,05
0,10
0,27

....

Transport
Total
1 kgoe = 1 kg olie ekvivalent.

5,97

Tabel 1
Korn
0,40
5,09
1,78
0,50
0,42

Græscnsilagc

Græspiller

0.10
7,68
2,59

0,10
7,68
1,94
40,30
2,10

0,14
0,10
0,66
0.15

0.56

0,80
0,30

9,10

11,07

53,22

Saclanne energis.mliei h;ir Indiil \a-ret
dårligt keiulte M;m liar simpelilieii
ikkc vji'niict sig lil ill unike p;i den
made. Men i fremliden. Inor energien
blivei en kiiaphedsl'aktor. \il eneinivierdien af wire produkter og ydelsei
vsrre el vikligl hjelpemiddel 111 al
handle og disponere nktigl. Son) eksempel på den vejlcdning I 1 l ; l n kan la.
u s e r label 1 c n e r g i u m h e n a f Hill toderenheder (1 foderenhed
loderwcrdien af I kg hyg) lor nogle I'odersloffer. MHTI anvendes i dansk l.tmlhrtir

I n ogei l o r s i a e K e al energiens mile i
samfuiidsokoiiumien
amende

eneiueii

\il

bed re og

Ta be I : ;

Ku olii:

'"abel 3

(900 g)
Kg olie

0.01 3

Æggct
Foder (2.5 kg byg)

0.245

Ved stalddør

0.258

Slagtning
Frysning
Lager, køledisk (20 dage)
Transport (50 km)

0.110

I butik

0 804

. .

rigngere.

kr;i'\e I,mi! ml

\il

I l e r \il uddannelsessv-

siemel |ia dels n i a n d e lurskelhije

inn

5. Helheden
I nermpml'LineriK
saniliindslnei
i;or

dLi

0.011

0.420
0.005

Hjemmefryser (30 dage) . .
Slegning (gryde)

0.450
0.120

På bordet

1.374

(Kyllingenes næringsværdi svarer til
ca. 0.10 kg olie.)

man

Ilske,

la\eneii;i-.jiii!und

som

ma

e n d ile L I

k.m

l e n d e pa l.miasien

gen al hedre m e l ' i d e r . oi; nar det ga-1-
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skellii;e lillaj!. I'll al d e bedsle insesie-
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dem

ItirciuiiC

var
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I i i r e s i i l l i n i i e r m n .1

li\i-ile 111. h a d e n a r del j u d d e r u d \ i k i i n -

kunne

-k.il

L'lir*- p i o b k r n e r n e M o n e oi.' m e i e n r . •

kunne u l e en væseniliu mdsals. on del
(ursknmgen.
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\irke
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nu\.t lende
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eiumien
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ikk.
M.i

D e u K k k e r .il o k i i i i o n n s k . « o i . i a !

tåiierviktin\iil<'n-

og

m e n n e s k e ' ^ a n . s o m \il lorarsai;es

IIT. som i stort oi! smal kunne anvise
u-je til en hedre enerjiilidnyltelse

at

et

kengeiev.ilende

energiforsMime-n
skuelige

Børnehave
2ND / barn ar
2711 / elev ar
Skole
ISO / ele\ ar
Svommehul
530 / student ar
Universitet
(1.33 / lån
Bibliotek
Aldersdomshjem 2000 / plads ar
3500 / seng år
Hospital
0.50 / expedition
Supermarked

Encrgiværdi
af 1 kylling

ill .11

Men del er ii>en en p m e e s . sum

m a s k e u d d a n n e l s e af

Energiværdier
af serviccvdelser

hjalpe

Den enerjjihe\idsihed. som nu ei under uduklini: bade hos besluinmiislaiiere. hos pa-dayoucr o» hos del enkelle individ, kunne vise sig al \xre et
mere effektivt virkemiddel til dæmpning af energiforbrugets \;vkst end
mange straffe- og konirolforanstaltninger.

Så ntcget olie for at
tjene 1000 kr.

Tabel 4

1 —8. Brultofaktorindkomst ialt

IIIHL:-

O e i l u r e r d e l \ i k ! i i ; t m . c l ell

paliilelin eners;ilors\nini; Mini V an oplelholdes genncm lang lid
Pa den .mileM -ide siar dei prohlenui
med \a'ksien Siorl set alle er eniuc
om. ai den \:tksi. vi har opleve-i i forbrugel af råsioffer og eneiiii. ikke k.m
lortsætle us\a-kket mange år eiidnu.
Derfor rna en eller anden form for
materiel ligeva'gt \;ure endemåler

64

Materiel lige\ægl er imidlertid ikke
cnsbet\dende med stagnation Der \il
sladig være muligheder fiir okononiisk
væksl.

841
221

Den grundlæggende sanskelighed ved
at forestille sin el liceva'sztssamtund er

Kgolic

1. Landbrug m.v.
a) Landbrug . . . .
e) Gartneri . . .
e) Fiskeri
2. Industri
2. Håndværk
4. Offentlige
værker (el) . .
5. Bygge- og
anlægsv
6. Handel
7. Transport
8. I øvrigt . .
...
a) Liberale
erhverv
....
e) Boligbenvttelse
d) Off. ydelser ..

sainnienbnid i

fotekominei

UNNI k r .

122

80

65
1W2

28
30
228
158

Så meget olie lil —
1 okse (440 kg)
l fedekalv (240 kg)
l gris (90 kg) . ^
i kylling (900 g)
1 liter mjclk
l a?g

1

28

kg skært o k s e k n d

l kg skært k a l v e k o d . . .

617
36

1

k g bacon

i ke ljen
v

135

Tabel 5
Kg olie

..

1 "6 t
kg havregryn
Energivicrdi ved stalddpr.

186
94

23
0.27 i
0.09

0,013
1.18
0.96
0.46
0.21
0.09
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maske af elementær psykologisk an.
Vi kan ikke frigore os f ra en \elstandsuirdermg base rei pa mængde. Dei ma
være godt at producere mange stk.,
kg eller m;l saledes. at alle kan rade
over mere og mere. Men nu. da de
mange har fået deres grundlæggende
behov dækket. ma \i Isvre. at del som
virkelig er afgorende. er produklionens
værdi og ikke dens omjang. Og i langt

DEBATT

Debatten etter Hoists hovedinnlegg

GUNNAR VATTEN
Når det gjelder OPEC-landenc eller landene i Midt-Østen, er det også divergerendc interesser. Enkelte land synes å ha
store industrielle muligheter mens andre
land i grunnen ikke synes å ha særlige
muligheter for å bygge ut sitt industripotensial. Jcg tenker da på motsetningsforholdet mellom på den ene side Iran og
Libya og på den annen side Kuwait og
Saudi-Arabia. Tror Holst at dette er noe
som kan tendere til at den samordnede
oljepolitikk som man har hatt mellom
disse landene i de siste par ur kan komme til 1 endre seg i tiden som kommer?
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de fleste tilfælde viser det sig, at \ærdien af produktionen afruenger mere af
den omhu og opfindsomhed. som lægges deri, end af den mængde materiale
som passerer proeessen og den micngde energi, som bruges dertil. Derfor
burde del også være muligt at se ei
nationalprodukt vokse samtidig med al
produktionsvolumen og lorbrug af rnalerialer on enemi holdes konstant.

HOLST
På lengre sikl er det tcnkehg at disse la
tente motselningsforholdene kan komme
lil å fore til ut kartellet ikke holdet summen. Men jeg ser del faktisk slik ut eksistensen av OPEC i seg seiv er en slerkl
ko..f!.ktregulerende mekanisme. Vi så
f. eks. den losning som kom i stand mellom Iran og Irak på grenseproblemene
oppe i Kurdislun. Problemene her har
ligget ulost mellom disse to land i to deeennier. Når man fikk en losning. var dei
fordi landene. når regnestykke) skulle
giores opp, hadde mer å vinne på å holde
summen innenfor rammen av OPEC enn
de hadde å vinne på ensidig å bryte ul
lil forsvar for spesielle interesser som
ellers mutte dele dem på andre feller. Pu
lengre sikt er vel de fleste klar over at
man kommer lil å få et sterkt aksentuert
politisk konkurranseforhold om innflytelsc i Gulf-omrudel og i Midt-Østen for
øvrig mellom Iran og Saudi-Arabia hvor
også en hel rekke religiøse faktorer og
rasemcssige forhold kan komme inn i bildet. Men jeg tror at på kort sikt så har
de alt å vinne på å stå sammen til vern
om de hoyc oljeprisenc. Det har utviklingen vist hittil.

JØRGEN FUGLESANG
Det Holst var inne på særliy til slutt var
særdeles interessant. Det er ikke tvil om
at den gamle regelen om at mye vil ha
mer fremdeles lever særdeles godt. Hvis
dette er tilfelle og hvis det er slik at fordelingsproblcmene i prinsippet løses lettest jo større avstandene er, er det da
overhodet noe håp om at rike, griske
Norge kan tenkes å gi avkall på en del
av den rikdom vi har?

Kvalitet koster penge. Men del kosler
kun lidi energi.
En overgang til en mere ligevæuipræget lilværelsc vil være en vunskelig
opgave for indusinsamfundene. Ai få
energiforbrugets himmelflugl bremset.
uden at s;ette de uomlvisieligl gode
sider af velfxrdel oversiyr, vil være el
væsenilig bidrag til opgavens loaning
HOLST
Hvis \i ser på ulwklingen av de foihaiul
lingene om havots lolkerell som har funnet sled, lok disse opprinnelig ulgangs
punkt i den forestilling om al de ikke annekterte områder utgjorde menneskenes
fellesarv. Man har i dag kommet frem til
at fellesarven begrenses til det som ligger på del dype havdyp, ikke kontinentalsokkelen. Grensene mellom havdypet
og kontinentalsokkelen har ikke vierl endelig faslsalt ved internasjonal rett. Man
har hatt en bestemmelse som sier ai
grensen er et slags flyttbart mål, idet den
nasjonale kontinentalsokkelen har vært
untatt å strekke seg så langt ul som teknologien tillatcr ulnyttelsen av forekomv
tene på sokkelen. Man hadde som ei alternativ kriterium for yttergrensene for
det som kyststatene skulle betrakle som
silt eget en dybdc ned til 200 meter. Det
som lå på sokkelomrudet under 200 meter ut i kontinentmargincn kunne ha væn
behandlel som et felles område som
skulle forvalte* på det internasjonale
samfunns vcgne av kystslulcnc. Kyslsiatenc har nå gått bort fra et slikt opplegg
i de kruvene som er reist. Man gjør krav
på uinnskrenkcl suvcrnilct for kystslatene helt ut til kontinentalmargin. Det
gjøres imidlertid den innrttmmelsc i de
utkastene som foreliggcr til avtale i Geneve, eller som grunnlag for forhandlingene om avtale, at man i sonen mellom
200 nautiske mil som skal være yttergrensene for de økonomiske sonene og
kontinentalmarginen i tilfelle hvor kontinentalmarginen ligger utenfor 200 nautiske mil skal foreta en viss fordeling av
inntektene i dette område. Men de tall
som har vært nevnt om hva slags deling
av inntektene som skal finne sted, 1 %

av bruttoinntektene, ei neppe a karakte
usere «mi el verdig bidrag Hl lellesarven
I)i'l er en svmbolsk innrømnielse
\ i hai også el annet senlrall poeng, lei;
(ror vi alle sammen muligens lidvr a\ en
mislmstaelse niir del gjelder omforde
lingspiohlemets stønclse ny hclydnuig
Nar de ilke land er rike. så er det sikkert
slik ul de lil tider ulnyllel en del lallige
land Men de er primært rike i dag lordi
de har lær! noe som en del andre land
ikke har lær!. De har lært seg en teknikk
sa a si. Sch om de har utvikle! seg isoleri
Ira den tredje og l|crdc \erden sa ville
de nok ha vær! omtrent like rike som de
er i dag. Det skyldes ikke i torste rekke
samkvem med "g utbvning av de fattige
land at de er hlitt rike. det skvldes at de
har klan a organisere sin sosiale produksjoiisliv på en heiiMkt-smessig og ellektiv

If KL<;t: OLE BERGKSKN
Som Holst uevnle har ilke land med olje
ressurser, dei iblant Norge. hall enorme
gevinsiei som lolge av prissiigmngcn pa
olle I or Nnrges vedkommende dreiel
del seg om (lere milliardei kroner Ak
kural hvor mange del blir. vel man ikke
men altså Heie milliarder hare som konsekvens av den pnssligningen som vi
ikke har loltet en finger lor. Hel er inleressanl al vi i nasioiial sammenheng na
g)or alle anslrengelser vi kan for al pn
vatpersoner som far store gevinsler pa
grunn av fellesskapels handlinger ikke
skal la glede av disse Men i internasjonal sammenheng sa gjelder hell andre
regler. Noen av de okle inntektene gar
tilbake til de lattige land i torm av utviklingshjelp, men det er hell bagatellmessig
i forhold til var egen totale gevinst. Nar
det gjelder de lallige land som ikke eksporterer olje. sa har disse talt en okt reg
ning. Dette blir i noen grad kompensert
med okt stolte fra OPEC-land. Det er
interessant al noen av disse driver utviklingshjelp som er langt større prosentvis
enn det vi gjor i \ esl-Europa. Men det
er viktig å merke seg at de utviklingsland
som ikke kan finansiere okle oljepriser

måte. Dette er selvsagt ikke noe argument mot al vi bor hjelpe til i vekstprosessen i de fattige land ved å overføre
hetydelige midler. Men delte er på
ingen måte noen tilstrekkelig betmgelse.
Sålcdcs kan den sosiale struktur, inntektsfordclingen og lignende som man
har i de fattige land egentlig være langt
større hindringer for a la i stand en har mattel redusere importen, ikke av
vekstprosess enn det at de mangier noen luksusgoder som f. eks. bilkjøring pa sonressurser i utgangsposisjonen. Bare lor a dager. men av produkter som også ramillustrere
dette
slorreJses/orholdel. mer mulMire-produksjonen. Disse lanOPEC-landencs prisøkning på olje som denc har virkelig mattet stramme inn
jo var ganske formidabel forte til at beltet i fysisk forstand. Resultatet a\
OPEC-landenes eksportinnlektci steg fra denne utvikling er at man har fått en
ca. 30 milliarder dollar til vel 100 mil- flkende forskjell mellom de rike og fatliardcr dollar pr. ar. Dette betyr at de tige land i verdenssamfunnet. På loppen
rike land målte overføre varer og ijencs- av denne eksplosive situasjon strør man
ter til OPEC-landene som svarer lil om- utover et meget stort antall atomkrafttrent 1 \4> prosent vekst i nasjonalproduk- verk og derav folgende strategisk matetet i de rike landenc. Aret for 1973 riale som kan brukes til våpenprodukvokste de vestlige lands økonomi med sjon.
6 %. Ved mindre kloke handlinger førte
de en økonomisk politikk som ga som Det er fastslått på offisielt amerikansk
resultat at denne veksten egentlig for- hold at denne spredningen innebærer
svant og at selve konjunkturforløpct be- akutt fare for spredning av atomvåpen.
lastet dcres økonomiske bæreevne 3—4 Fra Libyas side er det jo sagt rett ut at
ganger så mye som selve oljeprisens man vil bruke disse fredeligc anleggenc
reelle overføring.skrav. Man må selvføl- til våpenproduksjon, og det er vel ikke
gclig ikke ha noen illusjon om at dette for ingenting at en god del av disse anvar en voldsom stor reell belastning for leggenc bygges i Midt-Østen som er det
de rike land. Det var en helt marginal mest eksplosive område man har i dag.
belastning og langt mindre enn helt naHvis man skulle bryte med den trend
turlsge svingninger i økonomien.
som gjør at det blir stadig større ulikhct
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25 millioner nu-nnesker N a r m a n da ve(
al produksjmicn i N m d s i o e n er heiegnei
lil å k o m m e opp i ca luti MIIIIHMUT lunn
i løpet av noen ar sa vil delte ber. ei vesentlig hidrai; pa lang sikt Hi a lose maivareproblcmet. Man ma s a m n i e n h g n e en
slik anvendelse a\ olieressursenc med
bruk i energislosende teknologi til langt
m i n d r e viktige lormal.

JAKOB BOMAN I.ARSEN
Jeg vil (a utgangspunkt i det Holst sa om
at del ikke har foregått noen utbvltmg
tra de rike lands side gjennom tidene.
men at rikdommen særlig skvldes vare
evner lil a organisere oss. utvikle teknologi osv. Hvis man ser pa belolkningsmeniiden 1. eks. i Europa i forhold ul
mengden av ressurser som finnes, sa er
vel egentlig Europa det fattigste kominent i verden. Dette er en forhold. Men
det som særlig slår meg — dei er selve
malsettingen i samfunnsdebatten. Denne
går i grunnen ut pa materiell egenvinning. Jeg synes hele samfunnsdebatten,
all debatt, bor ta utgangspunkt i det globale, og del skjer ikke i dag. Spørsmålet
blir da hva kan Norge bidra med for a
hjelpe utviklingslandene til å komme
ovci den reelle katastrofe som i dag
truer? Er panelet enig i at dette betyr al
vi på lang sikt må redusere ressursforbruket og materielt forbruk i de rike
land, herunder Norge'1 Det er faktisk
snakk om en negaliv vekst i forbruket på
lang sikt. Ressursene som Bergesen var
inn på, må brukes der de virkelig trengs.
Det er først og fremst i de fattige land
og da innenfor rammen av de teknologiske naturbegrensningcr.
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Del ei riktig -"Mil Herpesen v at inne p.i

at OPEC-landene også har satsel vesemligc ressiirser pa ul\iklingshielp. I prosent a\ brutto nasjonalprodukt sa kan
man vel selte opp regnestykkcr som viser
at de vier mcr enn OFCD-landcne gjor.
Na horer del med til historien at i overkant a\ •*() '", a\ denne utviklingshjelpen
gar lil de såkalte frontlandcne i den arabiske fronten mot Israel. De gir altså en
vesenllig del a\ utviklingshjelpen til Våpenhjelp og lignende. så det er sporsmal
om hvordan man regner og definerer utviklingshjelp også i denne sammenheng,
men det er positive tendenser å spore
her. Det skal man huske på når det gjelder problemet med spredning av atomkraftverk og relasjonen mellom dette og
utviklingen av kjernevåpen så er dette et
komplisert problem både teknisk og politisk. Jeg tror ikke man uten videre kan
si at de utviklingsland som bestemmer
seg for å anskaffe atomkraftverk forst
og fremst gjor dette for at de onsker å
skaffe seg atombomben. Personlig er jeg
også av den oppfatning at man ikke
kommer til å få en spredning av atomvåpen ved masse sindige for«ok på a unngå kontrollregler osv. Jc^ tror at de som
bestemmer seg for å utvikle atomvåpen
kommer til å bryte avtaler og bygge
atomvåpen med verden vel vitende om at
det er det de holder på med. Det er lite
som tyder på at noen kommer til å gjøre
noe mot land som erklærer at de har
dette som målsetting. Hvorvidt man
kommer til å få en sterk utvikling i
denne retningen. det tillater jeg meg
forelopig å stille meg litt tvilende til. Utviklingen i antallet kjernevåpenmakter
hittil tyder på at vi har undervurdert alle
de hensyn som taler mot en slik bruk av
ressursene. Jeg tror at man på sikt ikke
kan løse dette problemet ved å kjøre på
en politikk som man gjorde ril å begynne
med, dvs. å gjøre det mest mulig vanskelig å skaffe seg den teknologi som
skal til. Jeg tror det som kommer til å
bestemme utviklingen er hva slags nytte
de enkelte landene tror de vil ha av å
anskaffe seg atombomben og bruke ressursene på denne måten.
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Når det gjelder sporsmalel om h\a
Non>e kan bidra med til en virkelig ulohal omfordeling, tror jeg det er relativ i
heskjedent hva man kan >te a\ diicklc
tysiske bidrag til a lorela en slik omlor
deling Jeg tror ikke at seiv den muske
oljen \il kunne lose dette problemet
Man kan også stille et stort sporsmalstegn ved om den beste måten vil være å
gi oljen direkte til de fatlige landene
Anlakelig bør vi heller bruke noe uv inntektene f ra oljeproduksjonen lil å ovcrfore kapital og teknologi og del som
måtte va:rc relevant lor ut\iklingen i
disse omradene. Delte er ikke el prinsippspør&mål. Det er et sporsmal om hva
som er mest hensiktsmessig og mest effektivt for å løse den hovedoppgavc som
både Boman Larsen og jeg er enige om.

Debatt etter Elbeks hovedinnlegg
DAHLE
Etter min mening overvurderer Elbek
metningseffektene. Erfaringene til nå tyder på at det er vanskelig å definere et
totalt metningsnivå. Dette gjelder seiv de
rikeste land, og det til tross for at mange
vil ha vanskelig for å se hvilke ting det
er man mangier i f. eks. USA. 1 diskusjonen om metningsspørsmålene er det
viktig at vi også kommer inn på realinntekten eller kjøpekraf(problematicei
La meg følge opp Elbcks eksempel: V1
kunne spare masse energi hvis vi slaktet
kyllingen der den levde og spiste den
direkte istcdenfor å la den gå igjennom
de cnergikrevende lagringsprosesser. Men
det å spare energi betyr at vi samtidig
sparer penger. Pengene, eller den kjøpekraftcn som så å si frigjøres, kanalisere»
normalt mot en annen materiell ting som
i seg seiv har en energimerkelapp. Det er
sålcdes klart at strukturen i etterspørselen er uhyre vesentlig. Dette skyldes ikke
minst at den enkelte av oss har relativt
liten følelse med hva vi som enkcltmennesker bidrar når det gjelder problemet
med energi. Hvorvidt vi går eller lar
bilen til vår arbeidsplass, hvorvidt vi slår
av lyset har en ubetydelig virkning totalt
sett. Fordi det er den akkumulerte effek-

ten av samtligc individuelle handlin.uci
som vil lilsi om samfunnet ulviklci seg
slik vi onsker. ei del eller min mciung
nodvendig al det i samluimels regi elab
leres rammehetingelser Kammebetingel
sene er absolutt nodvendig lordi total
problemet er sa vidt lorskicilig fra indi
vidprohlemet
Når del gjelder eflektene av forskiellige
lyper lorbruk. tror jeg M ma hestrebe oss
på å definere det man kan kalle positivt
og negativt vellerdsinnhold i forskjellige
iitviklingsretmnger Vi ma kunne v;tre
enitte om at en del a\ de utviklingslendenser som har pregel de siste årene har
hatt el negativt vellerdsinnhold.
Jeg har lyst til å komme tilbake til enkelte konkrete tiltak som kan anvendes
direkte for å få energiforbruket ned.
Slike tiltak kan anvendes i tillegg til prismekanismen som jo er en velkjent regn
lator. Elbek var så vidt inn på bruk av
fjernvarme. En rekke land har tatt konsekvensene av at lav-temperaturvarme
kan disponeres fornuftig Vi har også
muligheler til dette. Det er således opplagt at et varmekraftverk burde ligge i
Oslofjord-områdci istedetfor på Karmøy
En slik løsnin{4 vil gjøre det mulig å utnytte lavtcmperaturenergien på en samfunnsmessig fornuftig måte. Del man
oppnår er at energieffekten av varmekraftverket kan fordobles. Vi har dessuten en rekke andre kilder med lavtcmperatur-varme. Innen papirindustrien og
i oljeraffinerier er f. eks. meget store
mengder med lavtemperalur spillvarme
tilgjcngelig. Det kan være en rekke forbrukerc av slik lavtcmperaturenergi. La
meg ta et eksempel: Det å kunne framstille tomater i veksthus krever ca. 4 kilo
olje pr. kg. tomater, Lavtempcraturvarmen vil kunne nyttes for dette formål.
Det er klart at dette er en type energi
som forekommer i overskudd og som i
dag sendes direkte til vann og luft, fordi
det i dag ikke kan forsvares økonomisk
å nyttiggjøre seg den. Dette skyldes bl. a.
at energiprisene fortsatt er for lave. En
prioritering av tiltak for bruk av spillvarme og full satsing på de direkte isolasjonseffektene, er etter min mening
innlysende riktig. Hvis vi bare kunne

k u m m e i gang med noe av delte, ville vi
kmint.- r e d u s e r e ciu'ii:iveksleii
belvdelie
ulen ai vi påvitker sainliinssiniktut en
sum s a d a n
leg \il understreke .il t«• •
skicllcn m e l l m n I eks 2 '7 og V * '
arlig veksi i e n e i g l t o i b n i k e l i N o r e c ul
gior lolalt Ml milliaidci
kilovv.ilthmei
ekvivalent fram lil l l ) h v Del cr m a n g e
avisei som har lurt på hvordan m a n kan
silte en hel day i Stortinget og d i s k u t e r e
en forskiell i cnergivcksten pa 1 . 1 5 ' . '
pi ar Med en forskiell p.i Mi m i l h a r d e i
kiln» all -limer i loialenergi n \ e r en 12års p e n n j e mellom realistiske ulwklingsalternative!' b u r d e deh.ii'len sliukkel seg
over e n d a lengre tul enn det som var lil(illellcl

RAKKK
Jeg har noen kommentarct til det l-lbek
sa om offentlige slynngs viikenndlcr Elhek menle at vi hadde forholdsvis f;i virkemidler a rutte med Del var bale pus.
pahud. forhud, rasjonering Ftter mm
mening er dette ikkc sa rent lite. Vårt
samfunn bygger pa en fundamental forutsetning om at det enkelte menneske
seiv finner ul hva som er best for seg.
Alle mindre beslulninger ire I les ute i
niarkcdel sa a si. Det er en hell åpenbar
ting al summen av disse individualheslutningene ikke nødvendigvis blir den beste
• '.mfunusincssige beslulninu. Derfor rna
myndighetene på en eller annen måte
styre samfunnsutviklingen Den suverent
heste måten, bade ut fra vellerdsieoreliske betraktninger og ul 'ra administrative hensiktsmcssighetsbetraklninuer er å
styre ved hjelp av indirekte generelle
ordninger som setter rammebetingelser.
Det er ikke egentlig virkemidlencs effektivitet som har hindpet oss i å na et eventuelt energipolitisk mål. Vi står her stort
sett overfor noe annel, nemlig en målkonfliktsituasjon. Det er i dag blitt irukket fram at det må være et overordnet
mål å få energiforbruket ned på 3,35 '",
årlig vekst eller 2 ' ; eller enda mindre.
Det er mange som mener dette. Stortinget har bl. a. gitt uttrykk for det. Men
dette gjør de i.m søndagen. Om hverdagen gjør de noe helt annet. Siden Stortinget vedtok silt krav om 3,35 %, så cr
det truffet en rekke vedtak som inncbærer behov for økt energiforbruk. Det
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Vi ma kieve konsistens Del ei i den
torbindelse leg ^vni'v lanitnebelinueNene
og de slalhge sl v ruiL'sliltak som I Ihck
ogs;t var inne pa har en betsdelig lordel
liamlor en de) andre mer linurlige knep
Jeg Iror på en male at del vi slår OVCIMI
ikke er et siv ruiK-t.-knisk problem, men
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Jeg er belenkt ovei vår vek-ldvnan.ikk
og konsekvensene av den.

aldt
fen e r e m g i .il J e t t e e: et s r - ' ' - : : i . i i ;nu

Hvis jeg Un lorsoke meg med en an.i
logi Vi befinner oss i et tartov som har
en stadig okende tjrt. som hefinner seu
i låke. og hvor del enesle navmasionsinstniment er en lem meter lang stokk Det
har gått bra iil nå. men ferden \ideie cr
farlig. vi h. mistet retningssansen. vi
mangier bremser og laken huldrer navigasjon.
Jeg tror som Dahle at det ikke finnes,
noe naturlig metningspunkt hvis de aktuelle holdninger er de samme. Når det
gjelder husholdnings.irtikler. så kan jeg
gjerne være med på at det finnes et metningspunkt for kjøkkenet når det er full!
Men så skal man ha et fritidshus, og det
skjl fylles, sa skal man kanskje ha et
fritidshus til - - og så videre.
Jeg tror at hvis man ikke begynner å
endre disse holdningcnc så har det ingen
hensikt at vi sitter her og snakkcr. Den
økonot tiske politikk må endres slik at
man utvikler andre betingelser som forer
til holdningsendringer. Derfor er jeg
ucnig i at man skal sitte rolig og vente
på al man med tidcn skal få et naturlig
metningspunkt. Da undervurderer man
industriens evne til å spille på de holdninger som sitter så dypt i oss i dag og
som er så ensidig forbruksbaserte.
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gene, storre frihet.
\'i er i Naturvernforbundet klar over at
vi burde ha konkretisert dette i langt
sterkere grad enn hv.i vi har greid i dag
Det vi na kan håpe pa er al dei blir
gjort en del for a la de nodvendige fakta
på bordel. Nar del gjelder sporsmalet om
holdningsendringer i lorhmdeke med
demping av veksten i energiforbruket, er
vi klar over at det er atskillig vanskeligere a etterleve en leori enn a fremsetle
teorien. Også her er det derfor behov for
konkretisering. La meg til slutt og da i
forbindelse med dei sisie innlegg få sitere
Odum som ikke bare går inn på delte
med energi, men setter energi inn i en
okologisk sammenheng. H.in sier det slik:
«Vi mennesker kan leve av sardiner og
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ugias. men la >.'" h.ipe .1! \ i a k i n lillaler
var klode .1 komme 1 en slik siiuasion .11
\ i Slu nodi ul a l e w a\ hare detle og
ikke iK>e unnet •

OAHI K
leg \il kort kommentere sysselsetungsxporxmalel. Det er uitort en delanaivse
i forbindelse med det store hord Foundation-pros jektet. I nder^okelsen gikk
nettopp ut pa a linne om det er en sammenheng mellom redusert encrgllilvek^t
og s\i&elseuing LnderNOkeKen viser at
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tolalheskiertigeKen latisk kan ga opp ved
redusert energi\ekst l a meg ellcrs peke
pa et \1kl1g forhold Sår w 1 dag sitter
oj! filosoferer over hvordan \i skal la leduserl veksten i energitoi bruket, trenger
vi tekniske losninger og politisk vilje
for at noe skul bli giort. Vi har de tekniske losninger, men behandlingen av
energisporsmålen..' 1 Stortingsmeldinyen
om energilorsyningen i Norge i framtiden viste ut den politiske viljen ikke er
sil sterk som man kunne håpe. fcttcr min
mening kunne man i alle fall gått inn lor
å benvtle langtidsgrensekostnaden lor

tastsettelsen a\ elektrisitetspiisen slik
hade Vassdragsvesenet og Naturverntiu
bundel har loreslalt Det tyder riter min
nieninu pa manglende Mlie nar man viser
til al en okning a\ prisen pa energi ikke
kan giemiomforo <iv hensyn III del j;e
nerelle prisnivA Delte er et meget svakt
argument Virknmgene av endringer 1
energipnseiie kan Roinpcnieres ved andre
tiltak Eksempelvis vil dette kunne glores
ved at man subsidierer kollektiv transport og inalvcirvr
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